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De Raad van Waalwijk heeft op 6 juni besloten 93
Het definitief ontwerp uitbreiding parkeerplaatsen
parkeerplaatsen aan te leggen langs de Bernhardstraat ter
Bernhardstraat, volgens bijlage 1, vast te stellen.
hoogte van het sportcomplex. Hiervoor is een bedrag van €
255.000,= beschikbaar gesteld. T.b.v. de aanleg van de
parkeerplaatsen moet het huidig fietspad worden verlegd.
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.
Langs de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk staan 8
lindebomen tegen de zijgevels van de woningen. Door de
bewoners wordt veel overlast ervaren. In het verleden is de
betreffende bomenrij 50% gedund (de bomen zijn om en om
verwijderd) en daarnaast zijn meerdere snoeiwerkzaamheden
uitgevoerd. Dit heeft uiteindelijk niet geleid tot een afname van
de klachten die weer nadrukkelijk op tafel kwamen bij de
voorbereiding van de wegreconstructie van de Groen van
Prinstererlaan, waarvan de uitvoering binnenkort wordt
opgestart.
We moeten daarbij concluderen dat de nodige corrigerende
snoeiwerkzaamheden (vooral aan de woningzijde) geleidelijk
meer afbreuk doen aan de vormgeving van de bomen en een
duurzaam karakter in het geding komt. Dit maakt dat de waarde
van de bomen in de nabije toekomst steeds verder zal afnemen
en er binnen afzienbare tijd een kantelpunt komt in de
boomwaardering (waarde versus overlast). Daarom dient er een
toekomstbestendig besluit genomen te worden.
De fractie van de SGP heeft schriftelijke vragen gesteld omtrent
donkere wolken boven Waalwijk. Deze vragen worden in bijgaand
conceptschrijven beantwoord.

Schriftelijke vragen
uit de raad art. 47
inzake donkere
wolken boven
Waalwijk
Benoeming voorzitter Wegens persoonlijke omstandigheden heeft uw college de
commissie
voorzitter van de commissie Bezwaarschriften ontslag verleend.
bezwaarschriften
Er dient te worden voorzien in benoeming van een nieuwe
voorzitter. Hiervoor is een geschikte kandidate gevonden.
Geadviseerd wordt haar te benoemen, mede namens de
burgemeester en de raad.

Een kapvergunning aan te vragen voor de 8 Lindebomen in
de Groen van Prinstererlaan in Waalwijk en deze te
vervangen door zuilvormige Esdoorns.

De vragen van de fractie van de SGP omtrent donkere
wolken boven Waalwijk te beantwoorden conform
bijgaande antwoordbrief.
• voor de periode van 1 augustus 2019 tot de dag dat de
gemeenteraad aftreedt in 2022, te benoemen als voorzitter
in de commissie bezwaarschriften mevrouw R. Franken,
onder voorbehoud van het overleggen van een verklaring
omtrent gedrag;
• de raad van dit besluit op de hoogte te brengen door
middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
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Beantwoording art 47 Bij brief van 18 juni 2019 stelt de raadsfractie van de SGP uw
vragen SGP
college een aantal vragen over de gymzaal Mesdaglaan 2 te
Mesdaglaan
Sprang Capelle. In bijgevoegde conceptbrief worden de gestelde
vragen beantwoord.

In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief, waarin de
door de raadsfractie van de SGP gestelde vragen artikel 47
Reglement van Orde over het gebruik van gymzaal
Mesdaglaan 2 te Sprang Capelle worden beantwoord.

