
infidfc/ zų

O
rLANC VERSTANDIG GBW #PypAWt V ______________________ WESTLAND

VCtOtJftûfa/ Mffiģ
éMC'íd'Wľts y&ŗ eĻy

'Vcį,U.t~*t
^ 9W&.

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2018;

Motie initiatief Fitpark i Beweeqbox

Overwegende:

dat op pagina 16 van het Uitvoeringsprogramma 2019 ten aanzien van de Heenweg 
het navolgende wordt aangegeven: "Komend jaar gaan we de mogelijkheid van de 
uitbreiding van Heenweg nader beschouwen. Het woningbouwprogramma moet aansluiten 
bij de vraag van het dorp, zowel naar woningtypes ais toekomstbestendigheid. Na 
vaststelling van de randvoorwaarden neemt de gemeente een faciiiterende roi voor 
pianontwikkeiing en uitvoering. Er is ruimte voor circa 50 woningen. In de planvorming 
nemen we ook de wenselijkheid van het initiatief "fìtpark/beweegbox" mee in samenhang 
met een nieuwe gymzaal

dat het initiatief Fitpark I Beweegbox nu al drie járen doende is om daadwerkelijk 
invulling te geven aan het initiatief en daartoe vele gesprekken heeft gevoerd met 
de gemeente;

dat er blijkbaar mogelijk een wijziging gaat komen in de eigendomssituatie van het 
Open Huis in de Heenweg. Wil dus een deel daarvan voor de nieuwe gymzaal met 
bijkomende voorzieningen worden behouden, dan zal snel gehandeld moeten 
worden;

dat blijkbaar het initiatief Fitpark I Beweegbox gekoppeld gaat worden aan de 
uitbreiding van de Heenweg met circa 50 woningen;

dat het College van plan is in 2019 "de mogelijkheid van de uitbreiding van de 
Heenweg nader te beschouwen'j

dat in 2019 het initiatief Fitpark I Beweegbox daadwerkelijk gerealiseerd zou 
moeten kunnen worden omdat dat een goede zaak is voor de gemeente Westland 
en in het bijzonder de kern Heenweg;
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Verzoekt het College:
Vóór 1 februari 2019 te komen met de concrete invulling van het initiatief Fitpark I 
Beweegbox in Heenweg en dat te doen in overleg met de initiatiefnemers en voorts 
ervoor zorg te dragen dat alle opties openblijven, ook voor wat betreft mogelijk 
gebruik als gymzaal van het Open Huis dan wel een deel daarvan.

Gaat over tot de orde van de dag.

Westland Verstandig,

Peter Duijsens Remmert Keizer ico de Gier
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