Nr.

Onderwerp

B01.O

2e administratieve
begrotingswijziging
2018

B02.O

Straatnaamgeving
Landgoed Driessen,
wijziging plandeel
Lommerrijk te
Waalwijk

B03.O

Straatnaamgeving
nabij Oranjeplein te
Waalwijk

COLLEGEBESLUITEN D.D. 15-05-2018
Samenvatting / toelichting
Besluit
Op basis van uw besluit tot doorlopend wijzigen van de begroting
en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand de 2e
administratieve begrotingswijziging 2018 aan. De mutaties zijn
toegelicht in de begrotingswijziging.
Eerder is door het college besloten in plandeel Lommerrijk de
volgende namen vast te stellen: Nemerlaer, Tongelaar, Venrode,
Mattemburgh en Eikenhorst.
Nu is duidelijk geworden dat er in de praktijk problemen zijn met
de nummering van de betreffende straten en verzocht is bij 4
straten een deel te hernoemen. Op bijgaande kaart (Bijlage 1)
aangegeven met de aanvulling 2A, 3A, 4A en 5A.
Door de hernoeming van delen van de straten; Tongelaar,
Venrode, Mattemburgh en Eikenhorst wijzigt de geometrie
hiervan.
Er is aansluiting gezocht bij het bestaande thema; namen van
lommerrijke Landgoederen, kleine kastelen of grote huizen/villa’s
met de omliggende natuurgebieden (bijlage 2).
Het voorstel is te kiezen voor:
2a. Pettelaar
3a. Velder
4a. Seldensate
5a. Beukenhorst
Er is een verzoek ontvangen voor straatnaamgeving. In de wijk
Laageinde wordt op het terrein van de voormalige Oranjeschool
een project ontwikkeld met 16 woningen. Aan de achterzijde van
de woningen komt een straat met parkeergelegenheid. Aan de
voorzijde van de woningen ligt een voetpad.
De wijk heeft als thema politici en geestelijken. De politici zijn
vooral uit een ver verleden bekend. Er is nu gekozen voor een
politicus uit de recente geschiedenis die bij veel mensen bekend
is; Willem Drees (bijlage 1).
Er is intern afstemming geweest betreffende de ligging en
mogelijke nummering van de woningen. Daaruit komt het advies
om de woningen allemaal dezelfde straatnaam te geven: Willem
Dreeshof (bijlage 2).

vaststelling van de 2e administratieve begrotingswijzing
2018.
de straten zoals op bijgaande kaart in het kader is
aangegeven de hiervoor genoemde namen te geven.

de straat zoals op bijgaande kaart is aangegeven de naam
Willem Dreeshof te geven.

