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Aanpassing intern
beleid tijdelijke
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op bouwkavels
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Sinds augustus 2018 is meerdere malen verzocht om af te wijken
van het interne beleid voor het plaatsen en bewonen van
tijdelijke woonunits e.d. op bouwkavels. Even zoveel keer heeft u
conform advies besloten hier medewerking aan te verlenen.
Onlangs heeft de koper van bouwkavel 19 in Waesgeerd-West
informeel een vergelijkbaar verzoek gedaan.

Besluit
• Het intern vastgestelde beleid voor het plaatsen en
bewonen van tijdelijke woonvoorzieningen op bouwkavels
aan te passen zoals beschreven in dit advies;
• TREW en TVVB opdracht te geven om in onderling
overleg procesafspraken te maken over de praktische
uitvoering van bovenstaande beleid.

Inmiddels kan geconstateerd worden dat het bijna een
uitzondering is als kopers van een bouwkavel NIET tijdelijk op
het bouwperceel willen gaan wonen. Kopers noemen hiervoor
verschillende argumenten. Het tonen van flexibiliteit met
betrekking tot het plaatsen en bewonen van tijdelijke
woonvoorzieningen komt bovendien de verkoopbaarheid van
bouwkavels en het imago van de gemeente ten goede.
Uitgaande van "ja mits" (flexibiliteit tonen maar misbruik
voorkomen) wordt daarom voorgesteld om het intern vastgesteld
beleid voor het plaatsen en bewonen van tijdelijke
woonvoorzieningen aan te passen. Hierdoor ontstaat een nieuw,
meer werkbaar en klantgericht kader voor de beoordeling van
eventueel toekomstige verzoeken. Ook kan dan direct
medewerking worden verleend aan het verzoek van de koper van
kavel 19.
B02.O

Naamgeving; Suze
Groenewegstraat te
Waalwijk (wijk
Laageinde)

Het winkelcentrum Laageinde wordt grondig gerenoveerd. Er
komt nieuwbouw op de plaats van het huidige winkelcentrum
waardoor ook de omgeving gaat veranderen.

De nieuwe straat die ontstaat na wijziging te noemen: Suze
Groenewegstraat.

Er ontstaat nu een nieuwe doorgaande straat. Op dit moment
heeft dat deel geen naam omdat er geen panden aan
genummerd zijn en er geen doorgaand verkeer is. In de nieuwe
situatie krijgen alle winkelpanden (Lidl en 4 dag-winkels) de
hoofdingang aan deze straat. Het thema van de betreffende wijk
is staatslieden daarom is gekozen voor de naam Suze
Groenewegstraat (zie toelichting)
B03.O

Experiment
In maart van dit jaar is het eerste initiatief voor
maatschappelijke
maatschappelijke activering gestart. Op 25 juni heeft het college
activering: intensieve ingestemd met twee nieuwe initiatieven die eind augustus

In te stemmen met het “Project participeren met een
individuele en intensieve persoonlijke aanpak” door MZ
zorg & begeleiding. Kosten: €22.680 (exclusief BTW).
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Besluit
starten. Met dit voorstel voegen we hier nog een vierde
experiment aan toe.

