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De scouting MBG en Mikz kinderopvang zijn gesitueerd aan De
Zandberg 4 te Kaatsheuvel. Doordat deze bereikbaar zijn via een
smalle toegangsweg en er op het terrein nauwelijks
parkeermogelijkheden zijn, wordt er verkeers- en parkeerhinder
ondervonden door weggebruikers en bewoners van De Zandberg.
In ruil voor het eerste recht van koop wil de buurman (De
Zandberg 2) op het terrein van de scouting een
parkeervoorziening realiseren om zo de verkeers- en
parkeerhinder te laten verdwijnen.
Aanpassing
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van Haven 8. Dit
bodemkwaliteitskaart gebied moet voor de ontwikkeling opgehoogd worden. Door de
bodemkwaliteitskaart aan te passen mag daar industriegrond
toegepast gaan worden. Er vindt geen verslechtering van de
bodemkwaliteit plaats omdat de ontvangende bodem ook de
kwaliteit industrie heeft. Daarnaast sluit de functie industrie aan
bij de kwaliteit van de her te gebruiken grond. Het kunnen
hergebruiken van industriegrond zorgt voor een kostenbesparing
omdat de vrijkomende industriegrond niet afgevoerd hoeft te
worden en voor de ophoging geen AW2000 grond aangekocht
hoeft te worden.
De wijziging van de bodemkwaliteitskaart past binnen het
bestaande bodembeleid van de gemeente Waalwijk.
Benoeming
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en het
stembureau leden en referendum op woensdag 21 maart 2018 zijn 24 stembureaus
tellers
aangewezen. Voor de bemensing van deze stembureaus zijn 176
Gemeenteraadverkie stembureauleden gevonden. We werken op deze dag met 2
zingen 2018
groepen stembureauleden per stembureau, de eerste groep is
van 7.00-15.00 aanwezig, de tweede groep is er van 14.30 tot
het einde van de dag van de verkiezingen. Voorzitters zitten de
hele dag. Bij de grotere stembureaus werken we met 1
stembureaulid extra.
Onderwerp
Voorkeursrecht
Zandberg

Om zitting te mogen nemen op een stembureau moet een
stembureaulid benoemd zijn. De namen van de voorzitters,
stembureauleden en reserve stembureauleden vindt u op
bijgevoegde lijsten. Om eventuele calamiteiten op te vangen
hebben we ook een lijst met reserve stembureauleden.
Daarnaast is in het teammanagersoverleg van 25 januari 2018
afgesproken dat alle medewerkers van de gemeente Waalwijk

Besluit
Het college besluit,
In te stemmen met overdracht van het voorkeursrecht tot
eerste koop van de grond bij De Zandberg 4 aan de
buurman (De Zandberg 2).

De aangepaste bodemkwaliteitskaart (toepassingskaart
specifiek) vast te stellen.

• De personen op de lijst met de status ‘ingedeeld’ te
benoemen als stembureau lid
• De personen op de lijst met de status ‘reserve’ te
benoemen als reserve stembureau lid
• De personen die op 13 maart 2018 in dienst zijn bij de
gemeente Waalwijk te benoemen als stembureaulid
• De personen op de lijst met de status ‘teller’ te
benoemen als stembureaulid in de functie van teller
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worden benoemd als reserve stembureaulid. Uiteraard zal
eventuele inzet van deze medewerker, net zoals het inzetten van
de kandidaten die op de reservelijst staan, in overleg
plaatsvinden.
Na sluiting van de stembureaus voegen zich bij de stembureaus
nog een aantal tellers. Zij helpen de aanwezige stembureauleden
met het tellen van de stembiljetten. Deze groep personen moet
net als de stembureauleden officieel benoemd worden.
In de vergadering van 23 november 2017 heeft de gemeenteraad
besloten in te stemmen met de Centrumvisie Waalwijk 2017. In
deze visie is een overzicht opgenomen van alle projecten die
nodig zijn om hieraan uitvoering te geven. Een groot aantal
hiervan heeft betrekking op de aandachtsgebieden verkeer,
vervoer en parkeren, die elkaar over en weer beïnvloeden. In
deze notitie is aangegeven of en in hoeverre er bij welke
aandachtgebieden sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Op
basis hiervan zijn onderstaande voorstellen geformuleerd.
Daarbij is het wel of niet verplaatsen van de weekmarkt naar De
promenade steeds als uitgangspunt genomen. Dit voorstel is tot
stand gekomen in collegiale samenwerking met de
Programmamanager Binnenstad en de betrokken projectleider.

1. bij de verdere ontwikkeling van het promenadegebied
als uitgangspunt te hanteren dat de weekmarkt wordt
verplaatst naar het Raadhuisplein, Grotestraat, De Markt
en de Stationsstraat – project 21;
2. dit uitgangspunt voor te leggen aan de betrokken
belanghebbenden;
3. de financiële consequenties hiervan in beeld te brengen;
en in dat geval:
4. tijdens (het opbouwen en afbreken van) de weekmarkt
fietsen in de Grotestraat, het Raadhuisplein en de
Stationsstraat niet toe te staan – project 10;
5. de locaties van extra fietsnietjes zorgvuldig te kiezen –
project 11;
6. de terrassen tijdens de weekmarkt zoveel als mogelijk
intact te laten – project 17;
7. bevoorradend- en bestemmingsverkeer tijdens (het
opbouwen en afbreken van) de weekmarkt te weren –
project 19;
te opteren voor:
8. een wijziging van de verkeerscirculatie in De Promenade
in die zin dat in de Grotestraat eenrichtingsverkeer geldt in
westelijke richting, door de uitgang aan de zijde van het
St. Jansplein (ook) geschikt te maken als ingang voor
kleine voertuigen – project 19;
9. fietsers van dit eenrichtingsverkeer uitgezonderd te
houden.
10. als de financiële consequenties van deze wijziging in
beeld zijn gebracht hierover een definitief besluit te
nemen;
en:

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-03-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
11. de ingang in de Stationsstraat te handhaven als enige
toegang tot het promenadegebied voor grote voertuigen –
project 19;
12. op een later moment een besluit te nemen over het
gedurende de hele dag toestaan van fietsen in het centrum
– project 10.

