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Bestuursovereenkomst snelfietsroute
Waalwijk –
's-Hertogenbosch
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Samenwerkingsovereenkomst aanpak
overlast met
Bestuurlijk
Interventie Team
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Verkeerscirculatie
promenade Waalwijk
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Op 22 november 2017 hebben de betrokken partijen een
overeenkomst gesloten inzake de realisatie van een
snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg. De gemeente is echter
ook betrokken bij de realisatie van eenzelfde route tussen
Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. De voorbereidingen hiervan zijn
inmiddels zover gevorderd dat ook hierover een overeenkomst
kan worden gesloten – mogelijk op 24 januari 2018. Deze
overeenkomst heeft betrekking op de verantwoordelijkheden van
de betrokken partijen ten aanzien van onder meer het ontwerp,
de kwaliteit, de financiering, de planning en de fasering, de
risico’s en de communicatie en het beheer en het onderhoud.
Daarnaast wordt ook de provinciale bijdrage geregeld. Omdat
voor deze overeenkomst de onlangs gesloten overeenkomst voor
de snelfietsroute naar Tilburg als basis heeft gediend, bestaat er
dezerzijds geen noodzaak tot het plaatsen van kanttekeningen.
Aan de orde is de Samenwerkingsovereenkomst Aanpak
Overlastgevende Personen en (Jeugd)groepen met het BIT
(Bestuurlijk Interventie Team).
Binnen deze overeenkomst zijn werkafspraken gemaakt met de
betrokken partners Politie, Casade en Baanbrekers. De
overeenkomst maakt het mogelijk om, indien nodig, informatie
met de betrokken partners uit te wisselen. Daarnaast gaat de
overeenkomst in op de werkafspraken die zijn gemaakt tussen
de deelnemende partners binnen het BIT.
Bij brief van 8 november 2017 heeft de heer Van Hilst, als
vervolg op zijn verzoek van 12 september 2016, wederom uw
aandacht gevraagd voor de verkeerscirculatie in het centrum van
Waalwijk. De behandeling van de Centrumvisie 2017 door de
gemeenteraad op 23 november 2017 vormt hiervoor de
aanleiding. Daarom heeft hij de brief mede aan de leden van de
raad gericht. Zij hebben besloten in te stemmen met de
centrumvisie. Omdat de uitkomsten van een aantal nog op te
starten onderzoeken van invloed zijn op het eventueel wijzigen
van de verkeerscirculatie, kan nu nog niet inhoudelijk gereageerd
worden op de brief van 8 november 2017. In bijgaande
conceptbrief wordt de heer Van Hilst geïnformeerd over de
huidige stand van zaken met betrekking tot de centrumvisie in

In te stemmen met de inhoud van de ‘Overeenkomst
tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten ’sHertogenbosch, Heusden en Waalwijk, ten behoeve van de
totstandkoming van de Snelfietsroute voor het tracé ’sHertogenbosch-Heusden-Waalwijk’ alsmede de aanvullende
nadere financiële afspraken tussen de betrokken
gemeenten onderling.
De financiële consequenties af te dekken uit de beschikbare
GOL-gelden.
De burgemeester besluit de heer drs. J. van Groos in zijn
functie van portefeuillehouder verkeer, vervoer en
waterstaat te machtigen tot het ondertekenen van deze
overeenkomsten tijdens het overleg dat vooralsnog op 24
januari 2018 wordt georganiseerd.
- De Burgemeester namens het college van B&W de
samenwerkingsovereenkomst Aanpak Overlastgevende
Personen te laten ondertekenen.
- Met dit besluit komt de samenwerkingsovereenkomst van
7 maart 2017 te vervallen.

1. in te stemmen met de inhoud en verzending van
bijgaande conceptbrief;
2. een afschrift van deze brief door tussenkomst van de
griffie in handen te stellen van de gemeenteraad.
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het algemeen en de daarin genoemde onderzoeken
(bevoorrading- en bestemmingsverkeer, weekmarkt,
fietsvoorzieningen, terrassen) in het bijzonder.
In de raadsvergadering van 2 november 2017 is verzocht om de
gemeenteraad te informeren over het standpunt van het college
ten aanzien van medicinale cannabisteelt en gereguleerde
wietteelt. Dit doen wij met behulp van bijgevoegde brief.

Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad op de
hoogte te stellen.

Samenvatting inhoud
Medicinale cannabisteelt
De gemeente Tilburg experimenteert momenteel met een pilot
om medicinale cannabisteelt onder strikte voorwaarden toe te
staan. De gemeente Waalwijk gaat vooralsnog niet over tot dit
experiment, maar volgt de ontwikkelingen in Tilburg wel op de
voet.

B51.RNO

Vragen SGP art. 37
RvO inzake
herinrichting
Raadhuisplein
Sprang-Capelle

Gereguleerde wietteelt
In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat ze
binnen zes maanden komt met wet- en regelgeving tegen
behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd tegelen
van wiet voor recreatief gebruik. Vervolgens zal het kabinet
komen met een concreet voorstel richting gemeenten. Waalwijk
wacht deze ontwikkelingen af.
Bij brief van 16 december 2017 heeft de SGP-fractie, op grond
van artikel 37 van het Reglement van Orde, vijf vragen gesteld
over de herinrichting van het Raadhuisplein in Sprang-Capelle.
Deze is onlangs voltooid. De aandacht van uw college wordt
gevraagd voor de verkeers- en voorrangssituatie en de
oversteeklocaties voor visueel gehandicapten. In bijgaande
conceptreactie zijn de vragen beantwoord.

in te stemmen met de inhoud en de verzending van
bijgevoegde conceptreactie,
2. deze, door tussenkomst van de griffie, in handen te
stellen van de gemeenteraad.

