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Amendement 
Ontwerp ZigZag 

 
 

 
Artikel 36 Reglement van Orde 

 

1. Ieder lid van de raad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een 
amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer 
onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Alleen 
beraadslaagd kan worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de raad, die 
de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn. 

2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement, dat door een lid is 
ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement). 

3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het 
eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan 
worden volstaan. 

4. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming 

door de raad heeft plaatsgevonden. 

 
Vergadering: Gemeenteraad 26 november 2019 
  
Nummer: Agendapunt 6 
  
Onderwerp: Raadsvoorstel herinrichting Raadhuisplein eo en stavaza uitvoering renovatie 

gemeentehuis 
 

  

 
Ondergetekenden stellen bij amendement voor de volgende in het besluit opgenomen tekst: 

3. De bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving en de overige voorzieningen op 
dijkniveau/Cortgene-niveau te verbeteren door:       

 Herinrichting van Nedersassen via een zigzagpad   NB * gewijzigd in "zigzaggend pad"   

 Inzet van de Wijkhopper 
 

 
te wijzigen in: 

3. De bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving en de overige voorzieningen op 
dijkniveau/Cortgene-niveau te verbeteren door:       

 Herinrichting van Nedersassen  

 Inzet van de Wijkhopper 
 
 



 

- 2 - 

Toelichting: 
Bij het besluit dat is genomen op 18 december 2018 hebben diverse politieke partijen en 
belangenorganisaties de nadruk gelegd op de bereikbaarheid van het nieuwe gemeentehuis 
inclusief de bibliotheek.  
 
Middels voorliggend voorstel is hieraan invulling gegeven door een substantieel deel van het 
budget beschikbaar te stellen voor de Herinrichting van Nedersassen. De indieners van het 
amendement onderschrijven het belang van een spoedige realisatie van deze herinrichting zodat 
het gemeentehuis en de bibliotheek zo snel mogelijk na realisatie goed bereikbaar zijn.  
 
De indieners van het amendement roepen de wethouder op om in samenspraak met de eigenaar 
van de Hema te onderzoeken of en op welke termijn de lift toegankelijker en bruikbaarder kan 
worden. Het betreft hier met name de bediening en toegangsdeur van de lift. Daarnaast gaat het 
om het waar mogelijk van twee kanten (intern en extern) beschikbaar maken van de lift zodat deze 
ook buiten openingstijden van de Hema toegankelijk kan worden. 
 
Daarnaast roepen de indieners van het amendement de wethouder op om een aangepast ontwerp 
te maken waarin hij rekening houdt met de opmerkingen die zijn gemaakt in de commissie 
grondgebied van 19 november 2019. Dit betrof onder andere het eventueel integreren van de 
helling met de trap, het aangezicht van de helling ‘vriendelijker’ te maken en blijvend gebruik te 
maken van voldoende groen. Daarbij gelden uiteraard de normen voor een goede opgang als 
minimum alsook de aanbevelingen die gedaan zijn door de ouderenbonden, de visio en de 
gehandicaptenadviesraad.  
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