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Ten behoeve van een viertal appartementencomplexen in
Waalwijk is een ondergrondse restafvalcontainer gerealiseerd op
privé terrein. In de nabijheid van deze complexen was geen
geschikte locatie en onvoldoende ruimte om de ondergrondse
afvalcontainer op gemeentegrond te plaatsen. Voor het plaatsen
van een ondergrondse afvalcontainer op privé terrein moet
uiteindelijk een recht van opstal worden gevestigd.
In het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018 is een reglement opgesteld voor het plaatsen van
verkiezingsborden (zie bijlage).
Verkiezingsborden mogen hangen in de periode van 2 maart tot
en met 25 maart: Op 27 maart 2018 dienen alle
verkiezingsborden te zijn verwijderd.

De Grotestraat-Oost en Groen van Prinstererlaan is in het IUP
2017 – 2020 vastgesteld als vervangingswerk waarbij de
complete constructie incl. fundering wordt vervangen.

In te stemmen met het vestigen van opstalrecht voor de
locatie van de ondergrondse restafvalcontainer bij:
- nabij Grotestraat 341, te Waalwijk
- nabij Grotestraat 381c, te Waalwijk
- nabij Louis Paul Boonhof 19, te Waalwijk
- nabij Wilhelminastraat 24p, te Waalwijk
a. In te stemmen met het reglement verkiezingsborden
b. In te stemmen met de periode dat verkiezingsborden
mogen hangen (van 2 maart tot en met 27 maart en 27
maart 2018 dienen alle verkiezingsborden te zijn
verwijderd).
c. De politieke partijen, die deelnemen aan de
verkiezingen, hiervoor onder het in het reglement
opgenomen voorwaarden en voor bovengenoemde periode
vergunning te verlenen, incl. de commerciële blauwe en
gele route.
d. Zoals gebruikelijk voor vergunningen in het kader van
activiteiten van de gemeenteraadsverkiezingen geen
legeskosten in rekening te brengen gezien het algemeen
belang.
Het definitief ontwerp Grotestraat-Oost en Groen van
Prinstererlaan, volgens bijlage 1, vast te stellen.
De ingekomen zienswijzen door middel van de
consultatienota, volgens bijlage 2, vast te stellen.

De ingekomen wensen en opmerkingen zijn behandeld met een
werkgroep en waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp
(bijlage 1). Het definitief ontwerp is gepresenteerd aan de
belanghebbenden en heeft ter inzage gelegen volgens de
geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn enkele zienswijzen
binnengekomen. De zienswijzen worden behandeld in de
consultatienota (bijlage 2).

B05.OOT

Uitbreiding plaatsing
reclameborden

De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden in overleg met
belanghebbenden om de bereikbaarheid voor bedrijven te waarborgen. Hierdoor wordt de overlast tot een minimum beperkt.
In het besluit van 7 april 1998 zijn verschillende routes
aangeduid waar reclameborden aan door de gemeente

In te stemmen met de uitbreiding van de locaties van te
plaatsen reclameborden.
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aangegeven lichtmasten mogen worden bevestigd. In dit advies
worden de routes en plaatsingslocaties in de stad Waalwijk
gehandhaafd (50 in totaal). In Sprang-Capelle vindt een
uitbreiding plaats van 10, naar 15 aangewezen lichtmasten
(route 5) en in Waspik van 8, naar 13 aangewezen lichtmasten
(route 7). Deze nieuwe locaties zijn in de bijlagen toegevoegd
aan de reeds aangewezen locaties. Er is een overzichtskaart van
de beschreven routes toegevoegd.
Tijdens de werkzaamheden aan de renovatie van de atletiekbaan
ACW’66 hebben zich in het najaar enkele incidenten voorgedaan.
Bovendien is de baan fors later opgeleverd dan gepland. In
verband hiermee is, mede naar aanleiding van enkele overleggen
met de aannemer, een Raadsinformatiebrief opgesteld.
Het Jaaroverzicht 2017 geeft een beeld van thema’s en projecten
die in 2017 de gemeentelijke agenda bepaalden. Het overzicht
wordt woensdag 24 januari gepubliceerd in Weekblad Waalwijk
en ook op waalwijk.nl.

N.a.v.: college ziet advies tegemoet waarin een visie wordt
gegeven m.b.t. hoe om te gaan met nieuwe methode van
reclame-uitingen (spandoeken in een frame en LEDtoepassingen) en wanneer hiervoor precario in rekening
kan worden gebracht. Hierbij ook de bestaande criteria
afstemmen op de actualiteit.
Bijgaande Raadsinformatiebrief aan de raad te doen
toekomen.

in te stemmen met het Jaaroverzicht 2017.

