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COLLEGEBESLUITEN D.D. 07-08-2018
Samenvatting / toelichting
De raad heeft op 7 juni 2018 de exploitatieopzet Haven 8 west
vastgesteld. Op dat moment was, op basis van het eerder
beschikbaar voorbereidingskrediet, gestart met de sanering van
het gebied en de aanleg van de gerenoveerde Weteringweg. Na
de vaststelling van de exploitatieopzet is opdracht gegeven voor
de herinrichting van de Hazardweg. Beide wegen zijn inmiddels
opgeleverd en zorgen ervoor dat alle kavels op Haven 8 west
inmiddels bereikbaar zijn. Na de zomervakantie zal worden
begonnen met de aanleg van de rest van de (wegen)
infrastructuur (Gansoyensesteeg/Randweg, Parallelweg langs
Gansoyensesteeg en de aansluiting van de zijwegen hierop). Op
bijgaande tekening is de wegenstructuur nader uitgewerkt. Wij
adviseren uw college in te stemmen met deze opzet. De kosten
van de aanleg zijn voorzien en afgedekt in de exploitatieopzet
Haven 8 west.
Antwoord aan
Vanuit de gemeente Loon op Zand is een verzoek gekomen om
gemeente Loon op
een rookverbod en verbod op de aanwezigheid van brandende of
Zand inzake 'advies
smeulende voorwerpen in bossen en natuur af te kondigen.
van het
De gemeente Waalwijk heeft dit reeds in haar APV geregeld
driemanschap Loonse (artikel 2:18).
en Drunense duinen' In bijgaande conceptbrief krijgt de gemeente Loon op Zand dit
antwoord.
Vragen artikel 37
De SGP heeft Schriftelijke vragen gesteld omtrent een artikel in
SGP-fractie inzake
het Brabants Dagblad op zaterdag 30 juni jl. over het ruimen van
Artikel Brabants
graven op de Algemene Begraafplaats aan de Heistraat te
Dagblad over ruimen Sprang-Capelle. Deze ruimingswerkzaamheden worden
graven op Algemene momenteel piëteitsvol uitgevoerd. Deze vragen worden in
Begraafplaats
bijgaand conceptschrijven beantwoord.
Heistraat te SprangCapelle
Beantwoording
De SGP heeft aanvullende vragen gesteld ex art. 37 RvO inzake
vragen ex art. 37
handhaving op de regels uit de Drank- en Horecawet bij een
RvO Drank- en
slijterij in Waspik. Bijgevoegd vindt u de gestelde vragen met de
Horecawet
bijbehorende antwoorden.
Onderwerp
Wegenstructuur
Haven 8

Besluit
In te stemmen met de wegenstructuur Haven 8 west zoals
weergegeven op bijgaande schets.

Bijgaande conceptbrief aan de gemeente Loon op Zand te
versturen.

De vragen van de SGP-fractie te beantwoorden conform
bijgaande antwoordbrief met dien verstande dat bij
antwoord 2 het woord 'goedkeuring' tweemaal moet
worden geschrapt en aan antwoord 5 moet worden
toegevoegd "sommige lezers".

Akkoord te gaan met de beantwoording op de door de SGP
gestelde vragen inzake handhaving op de Drank- en
Horecawet met dien verstande dat nagegaan moet worden
of in de beantwoording een passage moet worden
opgenomen m.b.t. het convenant.;
- De brief door te sturen naar de griffie ter afhandeling.

