D66 wil mening burgers over
toekomst Kildorp tf*t X ^

s

'S-GRAVENDEEL - De fractie
van D66 heeft het initiatief genomen om via internet de mening te
peilen van de bevolking over de
toekomst van 's-Gravendeel. In
het verleden is er vaak al het nodige te doen geweest over hoe 'sGravendeel er in de toekomst uit
zou moeten gaan zien.
En vrijwel altijd ging de, soms
zeer heftige, discussie dan over
de vraag hoe groot het Kildorp
eventueel kon groeien. Inmiddels
is daar een discussiepunt bijgekomen volgens de D66-fractie,
namelijk hoeveel inbreilocaties
er mogelijk zijn binnen de gemeente, zonder daadwerkelijk
het groen en de open ruimte aan
te tasten.
Op de website van het Digitale
Dorp 's-Gravendeel heeft men
daarom nu de bevolking de mogelijkheid geboden zelf kenbaar
te maken hoe men de toekomst
van 's-Gravendeel ziet en in hoeverre het wenselijk is om door te
gaan met het ontwikkelen van
toekomstige inbreilocaties. De
D66-fractie is van mening dat er
op dit moment veel meer bouwactiviteiten binnen de grenzen
van het dorp aan de gang zijn dan
in het verleden. 'Voor D66 is dit
een reden om na te gaan denken
over hoe het dorp er over een
paar jaar zou kunnen uitzien. We
weten dat geld een schaars goed
is, maar het kan zeker geen

kwaad om iets meer op een beschouwende manier te kijken
naar wat de gevolgen van de
plannen zijn. Of we nu, denkend
vanuit de begroting, verder gaan
bezuinigen of juist wel geld gaan
uitgeven, het heeft altijd invloed
op het leefklimaat en onze directe omgeving ', aldus de 's-Gravendeelse Democraten. D66 is
verder van mening dat er bij het
invullen van de inbreidingslocaties het risico bestaat, dat deze
geïsoleerd van het totaal worden
bekeken.
Om misverstanden te voorkomen
geeft D66 wel aan beslist geen
tegenstander te zijn van de mogelijkheid om inbreidingslocaties te
bebouwen. De democraten vinden wel dat er bepaalde aspecten
vergeten worden, en dat dit zou
moeten veranderen, zeker bij
projecten in de nabije toekomst.
De 's-Gravendeelse D66-fractie
wijst dan met name op de nu snel
toenemende bebouwingsdichtheid binnen de gemeente 's-Gravendeel. D66 maakt zich zorgen
over het feit dat er de afgelopen
jaren in toenemende mate groen
(volkstuinen bijvoorbeeld of bomen en struiken rond schoolgebouwen) wordt ingeruild voor
steen. Ook stelt men de vraag of
er wel voldoende gekeken is naar
de gevolgen van de bebouwing
van inbreidingslocaties voor de
wijken er om heen. Verder wil

men dat er rekening gehouden
wordt met zaken als speelruimte,
voldoende groen en uiteraard de
verkeersveiligheid. De toetsingscriteria moeten volgens D66 dus
breder worden en behalve financiën nieuwe elementen bevatten
zoals leefklimaat, toekomst,
voorzieningen en andere inkomstenbronnen zoals toerisme. Met
de bijdrage van de 's-Gravendeelse bevolking wil de fractie van
D66 ^ n voorstel gaan doen in de
gemeenteraad, wat richting zou
kunnen gaan geven aan de toekomstige ontwikkelingen in het
Kildorp.
De fractie hanteert zelf het standpunt dat het belangrijk is om te
waken voor het behoud van dorpse karakter van de gemeente 'sGravendeel. Inwoners van 's-Gravendeel die hun mening willen
geven over de toekomst van hun
dorp kunnen dit doen via;
http://www.s-gravendeel.net/.
Reageren kan nog tot en met 20
februari.

