Amendement
Griffienummer:

A2021-17 BGR

Raadsvergadering van:

04-11-2021

Behorende bij agendapunt:

5

Onderwerp:

FCC Ammersoyen

Gelezen het voorliggende voorstel programmabegroting 2022-2025 van het college van B&W,
Overwegende dat:
• FCC Ammersoyen al geruime tijd gebruik maakt van een verouderde fietscrossbaan en
hierdoor niet meer in staat is regionale en landelijke wedstrijden te organiseren.
• De verouderde fietscrossbaan de uitstraling en exposure van de vereniging niet ten goede
komt en daarmee ook de aantrekkingskracht voor nieuwe leden en de ontwikkeling van de
vereniging.
• De BMX sport in zijn algemeenheid een ware boost heeft gekregen door geweldige
prestaties van Nederlandse toppers die ook nog eens regionaal verbonden zijn aan onze
gemeente, en daarmee de sport ook volop interesse geniet van de jeugd.
• FCC Ammersoyen al geruime tijd in overleg is met de gemeente over het opwaarderen dan
wel verplaatsen van de fietscrossbaan en dat maatwerk in deze geboden is.
• Het scenario verplaatsing van de fietscrossbaan zeer reëel is gelet op de beperkingen van
de huidige locatie en nog niet onderzocht is waar eventueel een nieuwe fietscrossbaan zou
kunnen worden gevestigd.
• Bij eventuele verplaatsing de achterblijvende locatie in het centrum van Ammerzoden door
de gemeente opnieuw kan worden ontwikkelt en ten gelde worden gemaakt.
Stellen ondergetekenden de raad van de gemeente Maasdriel, in vergadering bijeen op 4
november 2021 voor om:
1. Ruimtelijk te onderzoeken of verplaatsen van de fietscrossbaan haalbaar is door de
achtergebleven locatie te gelde te maken en in te zetten voor woningbouw of
bedrijventerrein.
2. Uiterlijk in het 2e kwartaal 2022 de resultaten van dit onderzoek aan de gemeenteraad te
presenteren.
3. Hiervoor een budget van €40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
in de programmabegroting 2022.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie van:
CDA Maasdriel

Samen Sterk Maasdriel

M. Robbemondt

B. de Leeuw
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