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Uitbreiding gebied
alcoholverbod

COLLEGEBESLUITEN D.D. 01-10-2019
Samenvatting / toelichting
Op grond van artikel 2.48 van de APV is het verboden voor
personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt om op
een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende
drank bij zich te hebben.
Uw college heeft hiertoe een gebied aangewezen in het centrum
van Waalwijk. Het gaat hierbij om het gebied dat begrensd wordt
door: Taxandriaweg, Hertog Janstraat, Wilhelminastraat
(gedeeltelijk), Vredesplein, Irene straat, Margrietstraat, bgm.
Moonenlaan (gedeeltelijk), Kerkstraat, Grotestraat (gedeeltelijk)
en Emmikhovensestraat (gedeeltelijk).

Besluit
Het huidige aangewezen gebied waarbij het op grond van
artikel 2:48 APV verboden is om op een openbare plaats,
die deel uitmaakt van een door het college aangewezen
gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te hebben uit te breiden
met een gedeelte van de Grotestraat (zie bijgevoegde
tekening).
Borden moeten worden vervangen.

In de afgelopen periode is door de politie geconstateerd dat er
regelmatig overlast is van alcoholgebruikers in een deel van de
Grotestraat welke gelegen is tussen de Hertog Janstraat en de
Putstraat. Daarom wordt geadviseerd om het bovengenoemde
gebied uit te breiden met dit deel van de Grotestraat.

B02.OOT

Subsidieaanvraag
Gemeentelijk
Museum voor
Hedendaagse Kunst

In de bijlage die behoort bij dit voorstel vindt u de tekening van
het complete aangewezen gebied, inclusief de toevoeging
Grotestraat.
Een groep van lokale kunstenaars heeft het initiatief genomen tot
de oprichting van een Gemeentelijk Museum voor Hedendaagse
Kunst. Het museum verzorgt exposities van vaste deelnemers en
gastexposities. Hiermee wordt kunst, gemaakt door lokale
kunstenaars, onder de aandacht gebracht van inwoners en
bezoekers van Waalwijk.
Het museum vindt onderdak in een pand in het centrum van
Waalwijk en zij draagt hiermee bij aan een meer divers aanbod in
het centrum van Waalwijk. Door de combinatie van het
Nederlands Leder- en Schoenenmuseum, het Huis van Waalwijk
én het Gemeentelijk Museum voor Hedendaagse Kunst ontstaat
er een interessant cultureel kwartier.
Tenslotte werkt het museum samen met het Nederlands Lederen Schoenenmuseum. Op deze wijze levert zij ook een bijdrage
aan de versterking van het leder - en schoenenimago van
Waalwijk.

In te stemmen met een subsidie ad €2.500,00 voor de
opstart van het museum, onder de voorwaarde dat de
naam wordt gewijzigd in: Waalwijks Museum voor
Hedendaagse Kunst.
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Besluit
De stichting heeft bij de gemeente Waalwijk een
subsidieaanvraag ingediend van €10.000,00 voor 2019. Op dat
moment hadden zij nog geen andere financiers. Intussen heeft
Rabobank De Langstraat een bedrag van €5.000,00 toegezegd
aan het museum.
Dit betekent dat de subsidieaanvraag is verlaagd naar €5.000,00.

B03.OOT

Recht van opstal
afsluitpoorten
Zuiderkanaalweg

B50.RNO

Relinen riolering
Groenstraat Putstraat

Ons beleid is om startende initiatieven, indien zij voldoen aan de
voorwaarden, een aanjaagsubsidie te verlenen zodat zij hun
activiteiten kunnen opstarten.
In dit geval verlenen we een opstartsubsidie van €2.500,00 aan
het museum.
De reconstructie van de Zuiderkanaalweg is onlangs afgerond. De
Zuiderkanaalweg ligt in de uiterwaarden van de Bergsemaas. De
weg loopt jaarlijks onderwater bij een hoge waterstand. Bij deze
situatie moet de weg worden afgesloten voor al het doorgaande
verkeer. De weg zal daarom worden voorzien van afsluitpoorten
aan het begin en het einde van de Zuiderkanaal. Voor 1 poort
moet uiteindelijk een recht van opstal worden gevestigd omdat
deze op het terrein van het Waterschap Brabantse Delta staat.
Bij een reguliere inspectie zijn in de riolering in de Groenstraat,
ten noorden van de Nieuwstraat, een drietal lekkages met
zandinloop (dit betekent dat er via een lekkage in de verbinding
tussen 2 buizen zowel grondwater als zand het riool in stroomt)
gerapporteerd. Deze zijn door het injecteren van een hars
verholpen. Om de reparatie definitief af te ronden is relinen
(aanbrengen van een met hars geïmpregneerde kunststof kous in
de rioolbuis welke uithardt) van de riolering nodig. De relining
functioneert dan als riolering en is zo berekend dat deze dezelfde
sterkte heeft als de betonnen buis.
Eind augustus is in de Putstraat een verzakking van de rijbaan
geconstateerd. Hierop is een rioolinspectie uitgevoerd en
gebleken dat er schade (lekkage) aan de riolering is. Hierop zijn
eerdere inspecties nader bekeken en is gebleken dat ook de
gehele Putstraat gerelined moet worden. Om verdere verzakking
door het verkeer te voorkomen is er een lokale wegafzetting
geplaatst.
Er is in dit geval gekozen voor het relinen van de riolering omdat

In te stemmen met het vestigen van opstalrecht voor het
plaatsen van een afsluitpoort.

De raad voor te stellen een krediet van €1.250.000,=
beschikbaar te stellen voor de geplande maatregelen zoals
vermeld in het collegeadvies;
Het Raadsvoorstel tot vaststelling van de 29e
begrotingswijziging vast te stellen.
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Stand van zaken
Strategische Visie
Waalwijk 2025

B52.RNO

Aanvragen Crisis en
herstelwet 20e
tranche
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het bestaande riool op een diepte van 3,5m ligt. In de
Groenstraat ligt het riool vlak naast het bedrijfspand Esco. Door
te relinen hoeft de straat enkel open ter plaatse van de putten, is
de duur van de overlast veel korter en zijn de kosten ten
opzichte van vervanging minder. In de Putstraat zal ook drainage
worden aangelegd in de parkeerplaatsen om grondwateroverlast
te voorkomen.
Op 21 september 2017 is de strategische visie Waalwijk 2025
‘Samen werken aan de toekomst’ door de raad vastgesteld. De
25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt,
Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid zijn verdeeld
en geborgd binnen de vaste structuur van programma’s en
teams. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties
werken we aan de uitvoering van deze doelstellingen.
Twee keer per jaar wordt het bestuur en de Waalwijkse
samenleving geïnformeerd over de stand van zaken in de
uitvoering van de strategische visie via de bijgevoegde
VISIEWIJS en de visual www.waalwijk2025.nl. Hiermee laten we
zien waar we aan werken en wat er is gerealiseerd. Elk half jaar
verschijnt er een nieuwe update (na de zomervakantie en na de
kerstvakantie). Dit is het derde exemplaar.
De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt het mogelijk om middels
een experimenteerbepaling nu al in de geest van de
Omgevingswet te werken via een zogenoemde ‘bestemmingsplan
verbrede reikwijdte’.
De Minister moet toestemming geven om een bestemmingsplan
met verbrede reikwijdte door de gemeenteraad te laten
vaststellen.
Voorgesteld wordt het ministerie te verzoeken de projecten:
-1.‘Aanvraag experiment loslaten toets
bestemmingsplan/beheersverordening’ en
-2.‘Aanvraag bestemmingsplan verbrede reikwijdte Akkerlanen’
in de 20e tranche aan het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
toe te voegen en de raad middels een raadsinformatiebrief
hierover te informeren.

• Bijgevoegd Raadsinformatiebrief met de VISIEWIJS te
versturen naar de Raad.

1.het ministerie van Bzk te verzoeken de projecten:
-1. ‘Aanvraag experiment loslaten toets
bestemmingsplan/beheersverordening’ en
-2. ‘Aanvraag bestemmingsplan verbrede reikwijdte
Akkerlanen’
in de 20e tranche aan het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet toe te voegen;
2.de de raad via een raadsinformatiebrief te infomeren
over beide aanvragen.
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Onderwerp
Vaststellen
bestemmingsplan
"Waalwijk,
Tilburgseweg 1"
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Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Tilburgseweg 1” heeft,
met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs
nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, met ingang van
13 juni 2019 gedurende 6 weken (24 juli 2019) ter inzage
gelegen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn 8 zienswijzen
ingediend. Deze geven mede aanleiding om het
ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijk aan te passen.
De gemeenteraad is bevoegd om het ontwerpbestemmingsplan
“Waalwijk, Tilburgseweg 1” vast te stellen.

Besluit
de raad middels bijgevoegd preadvies voor te stellen om
1. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 Wro omdat het verhaal van kosten van
grondexploitatie anderszins is verzekerd;
2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen
zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen;
3. Het bestemmingsplan “Waalwijk, Tilburgseweg 1” met
ID nummer NL.IMRO.0867. BPWWVTilburgseweg1-VA01
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT d.d.
10-10-2018 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de
bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting.

