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De Henri Dunantstraat en Hendrikus Chabotstraat is in het IUP
Het definitief ontwerp Henri Dunantstraat en Hendrikus
2019-2020 vastgesteld als vervangingswerk waarbij het
Chabotstraat, volgens bijlage 1, vast te stellen.
verouderd riool vervangen moet worden. Vanwege de slechte
staat van de verharding in de Henri Dunantstraat worden ook alle
betonstraatstenen van de weg, het trottoir en de parkeervakken
vervangen.

Het voorlopig ontwerp is besproken tijdens een
bewonersinformatieavond. De ingekomen vragen en
opmerkingen zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt in het
definitief ontwerp (bijlage 1). Het definitief ontwerp is
gepresenteerd aan de belanghebbende en heeft ter inzage
gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn
geen zienswijzen binnengekomen.
Ontwerpbestemming De gemeenteraad heeft op 15 november 2018 ingestemd om
1. Het ontwerpbestemmingsplan “Floris V-laan 9” inclusief
splan, ontwerpbesluit voor het project/bouwplan “gymzaal Floris V-laan” te Waalwijk de het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet
hogere grenscoördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening
geluidhinder op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen;
waarde(n) Wet
(Wro) van toepassing te verklaren. Tevens is bepaald dat het
2. De ontwerp-omgevingsvergunning “Floris V-laan 9”
geluidhinder en
ontwerp-bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht.
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
ontwerp-omgevingsleggen;
vergunning "Floris V- In december 2018 heeft de initiatiefnemer de formele aanvraag
3. Omwonenden hiervan per bewonersbrief in kennis te
laan 9"
omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast is het
stellen;
ontwerpbestemmingsplan gereed om in procedure gebracht te
4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde
worden.
(concept)bestuurdersbrief.
Oprichting Volop
Waalwijk

Vorig jaar heeft er vanuit de provincie Noord-Brabant een
studiereis plaatsgevonden naar Kopenhagen & Malmö. Naar
aanleiding van die studiereis heeft gedeputeerde Van
Merriënboer een programma opgestart voor het versterken van
binnensteden. Onderdeel van dit programma is het aanbieden
van de aanpak van Volop Den Bosch aan vier Brabantse
middelgrote steden.
Volop Den Bosch is een organisatie die leegstand aanpakt door
deze ruimte tijdelijk beschikbaar te stellen aan nieuwe
initiatieven. Initiatieven die in aanmerking komen zijn:
• Startende (creatieve) ondernemers.
• Maatschappelijke initiatieven
• Culturele initiatieven

1. In te stemmen met het ‘oprichten’ van Volop Waalwijk
per 1 maart 2019;
2. In stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van
een bedrag van € 42.000,- euro voor het aanstellen van
projectleider voor een periode van twee jaar;
3. Het bedrag à € 42.000,- euro ten laste te brengen van
de beleidsreserve Programmanagement.
4. Richting centrummanagement schriftelijk mededelen dat
de gemeente Waalwijk verantwoordelijk is voor de
bekostiging van één dag en centrummanagement voor één
dag.
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De binnenstad van Waalwijk kampt met grote leegstand. Daarom
wil Waalwijk aan dit project deelnemen en wordt per 1 maart
2019 Volop Waalwijk opgericht. Het (tijdelijk) invullen van
leegstaande panden geeft een positieve impuls aan de uitstraling
van het centrum. Tegelijkertijd biedt het initiatiefnemers de
mogelijkheid om hun initiatief of onderneming te realiseren. Het
gehele proces wordt begeleid door de projectleider van Volop
Waalwijk. Zij ontzorgt vastgoedeigenaren en ondersteunt
initiatiefnemers. Volop Waalwijk vervult zo een makelaarsfunctie
tussen vastgoedeigenaar en initiatiefnemer. Dit is een
waardevolle aanvulling op de al gestarte acquisitie door Tony
Wijntuin. Volop Waalwijk richt zich op het (tijdelijk) vullen van
leegstaande panden door maatschappelijke, culturele en
startende commerciële initiatieven. Deze doelgroep wordt in
principe niet of beperkt bediend door de bestaande acquisitie. De
aanpak van Wijntuin is breder en richt zich meer op commerciële
initiatieven.
Waalwijk stelt een projectleider aan voor 16 uur per week, voor
een periode van twee jaar. Deze wordt voor de helft door de
gemeente en voor de helft door
Centrummanagement/Vastgoedeigenaren gefinancierd. De
provincie Noord-Brabant financiert de begeleiding en
ondersteuning van de lokale projectleider door de
(ervarings)deskundigen van Volop Den Bosch. De dagelijkse
aansturing van de projectleider gebeurt door Stichting
Centrummanagement Waalwijk.

B04.OOT

Afwijzen verzoek
subsidie Jeugdkwizz

De totale kosten voor de projectleider bedragen ca. € 42.000,per jaar. Dit betekent dat de kosten voor de gemeente ca. €
21.000,- euro per jaar bedragen. Voorwaarde van de provincie is
dat het project twee jaar loopt. De kosten voor de gemeente zijn
dus ca. € 42.000,- euro. Dit betreft een eenmalige bijdrage.
Centrumondernemers investeren hetzelfde bedrag. Indien er in
de tussentijd alsnog een BIZ Waalwijk Centrum wordt opgericht,
gaat de financiering in principe via de BIZ verlopen.
In mei wordt de eerste Jeugdkwizz Waspik georganiseerd. De
organisatie is in handen van enthousiaste inwoners van Waspik

Het subsidie verzoek af te wijzen. Den Bolder wordt
immers al gefinancierd voor het uitvoeren van activiteiten
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én één van de beheerders van Den Bolder. Vanuit de organisatie voor de jeugd.
wordt nu een subsidie aan de gemeente gevraagd van €1.000
(op een begroting van totaal €1.650) Uit deze aanvraag blijkt
duidelijk de binding met Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.
Den Bolder wordt jaarlijks voor ruim €250.000 gesubsidieerd,
onder andere voor het organiseren van laagdrempelige
activiteiten voor de jeugd. Deze aanvraag toekennen zou
betekenen dat er twee keer gesubsidieerd wordt voor het zelfde.

