
   

 
Motie   
Reg.nr. 2015-10 
 
 
  
Onderwerp: Pluryn 
 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 21 september 2015, gehoord 
de beraadslaging,  
 
overwegende dat:  

 de nieuwe activiteiten door Pluryn op het oude terrein van de Dreef eerder 
onderwerp van gesprek zijn geweest binnen politiek Heerde; 

 de raad heeft kennisgenomen van de inhoud van recent artikel in 'De Stentor' 
aangaande de gevoelens van een aantal omwonenden ter plaatse over het aspect 
veiligheid; 

 uit het artikel valt af te leiden dat Pluryn er niet of niet voldoende in is geslaagd al 
de omwonenden mee te nemen bij het  maken van haar plannen en de uitvoering 
daarvan;  
 

van mening dat:  
 de activiteiten van Pluryn als zodanig van belang en nodig zijn in de samenleving;  
 de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van bewoners in de omgeving aldaar 

belangrijke factoren zijn als het gaat om acceptatie van deze nieuwe activiteit ter 
plaatse;  

 het meenemen van de omwonenden door Pluryn bij  het opstarten van deze 
activiteiten van groot belang is; 

 Pluryn deze rol beter moet waarmaken;  
 de gemeente haar invloed daaromtrent kennelijk (nog) onvoldoende heeft 

uitgeoefend; 
 het ontbreken van voldoende en duidelijke informatie van de kant van de 

gemeente Heerde over dit onderwerp en kennelijke huidige onrust m.b.t. het 
onderwerp geen goede zaak is;  

 deze tekortkoming op een zo kort mogelijke termijn dient te worden opgeheven. 
 
verzoekt het college van Heerde:  

1. binnen 2 weken met een memo te komen over de activiteiten van Pluryn met 
daarin uitvoerig beschreven hoe Pluryn haar rol zou moeten oppakken, wat de 
invloed van de gemeente daarop zal zijn en hoe beide partijen er voor gaan 
zorgen dat de veiligheidsgevoelens van de omwonenden op een normaal niveau 
geraken. 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
 
namens de fracties: 
 
PvdA D66/GL 
Siebren Buist Silvia van Amerongen 
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