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Ontwerp van dit uitwerkingsplan heeft overeenkomstig wettelijk
voorschrift gedurende 6 weken, t/m 31 januari 2018, ter inzage
gelegen, na voorafgaande openbare bekendmaking. Binnen die
wettelijke termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan
voorziet in de realisering van 21 aaneengebouwde woningen en 6
tweeaaneengebouwde woningen, in het plangebied dat globaal is
gelegen tussen de Oudestraat en Burg. De Geusstraat.

Voorgesteld wordt het uitwerkingsplan ‘De Villa C, 27 woningen’
overeenkomstig
het ontwerp van dat plan vast te stellen en aan dit besluit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekendheid te geven.
Nationale week van
In de week van het Geld (week 11) wordt in de Langstraat het
het geld : Project
project Grip op Geld uitgevoerd. Het project is tweeledig: het
Grip op Geld in de
financieel coachen van jongeren en de ouders bewust maken dat
Langstraat
bij financiële problemen gemeentelijke ondersteuning mogelijk is.
Het project is tot stand gekomen op initiatief van de Rabobank.
Aan de werkgroep Grip op geld nemen alle middelbare scholen
uit de Langstraat, de Tavenu, Stichting Leergeld Loon op Zand en
de Langstraat gemeenten deel. Via het programma “Discussiëren
kun je leren “ gaan in totaal 1.150 derdeklassers van de
middelbare scholen uit de Langstraat aan de slag met het thema
geld. De kosten voor het programma discussiëren, kun je leren
bedragen € 51.816. De Rabobank, de scholen en gemeenten
dragen deze kosten. Aan de gemeente Waalwijk wordt een
bijdrage gevraagd van € 18.000. De Tavenu heeft bij de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de bijdrage
gevraagd in de vorm van een subsidieverzoek.
Verlenging Recht van Show- and Marchingband Cornu Copiae Waalwijk (CCW) is
Opstal Cornu Copiae opgericht in 1950 en is van oorsprong een Baardwijks
Waalwijk
muziekkorps. CCW doet mee aan competities en is in de loop van
de tijd gegroeid in kwaliteit. Veel leden zitten al vanaf het begin
of meer dan 25 jaar bij de vereniging. CCW verzorgt ook zelf de
opleiding van haar muzikanten. CCW doet mee aan de
Dodenherdenking, Sinterklaasoptocht, Avondvierdaagse en
organiseert sinds 2017 weer een Taptoe. Cornu Copiae maakt
deel uit van een actief en bruisend verenigingsleven en draagt op
deze wijze bij aan een levendig cultureel klimaat in Waalwijk.

het uitwerkingsplan ‘De Villa C, 27 woningen’, van
bestemmingsplan Driessen, overeenkomstig het ontwerp
van dit plan vast te stellen zoals dat in digitale versie van
IMRO codering NL.IMRO.0867.WWBPUVillaC27won-va01 is
voorzien met als ondergrond de grootschalige basiskaart en
in bijgevoegd besluit is verwoord en dit besluit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

Positief op de subsidieaanvraag van de Tavenu te besluiten
en een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen vanuit
de post Armoedebestrijding kinderarmoede aan het project
Grip op Geld / Discussiëren kun je leren.

1. Het recht van opstal aan Cornu Copiae Waalwijk
betreffende het perceel kadastraal bekend bij gemeente
Waalwijk sectie E nummer 4477 te verlengen met 10 jaar.
2. De huurovereenkomst opnieuw, in overleg met CCW, te
bezien en eveneens te verlengen met 10 jaar.
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Recht van Opstal
De gemeente is eigenaresse van een perceel grond met daarop
staande opstallen te Waalwijk, aan de Olympiaweg 16a,
kadastraal bekend gemeente Waalwijk sectie E nummer 4477.
CCW huurt de gronden en is voor de opstal een recht van opstal
aangegaan voor een periode van twintig jaar welk eindigt op 24
juni 2018. CCW doet nu het verzoek om het recht van opstal te
verlengen.
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Wijziging
Beleidsregels
indienen Wobverzoeken

Verlenging Recht van Opstal
Gezien het belang van de locatie voor Cornu Copiae Waalwijk
stellen wij voor om het recht van opstal te verlengen met 10
jaar. Hierbij dient er ook een nieuwe huurovereenkomst te
worden aangegaan met CCW.
Naar aanleiding van een in voorbereiding zijnde wijziging van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), wordt voorgesteld het
indienen van een Wob-verzoek mogelijk te maken via een
webformulier waarbij de indiener zich identificeert via DigID.
Hiertoe is het noodzakelijk de Beleidsregels indienen Wobverzoeken te wijzigen.

Met ingang van 2 april 2018 artikel 2 van de Beleidsregels
indienen Wob-verzoeken te wijzigen zodat het mogelijk
wordt, naast verzending per post of door afgifte bij de
gemeente, een verzoek op grond van artikel 3 van de Wet
openbaarheid van bestuur in te dienen via een
webformulier op de internetpagina van de gemeente, na
identificatie door middel van DigID.

