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Naar aanleiding van de verbetering van de bedrijfsvoering Het college besluit,
van de buitendienst en met de invoering van de integrale
In te stemmen met de aanschaf van de nieuwe
bestekken hebben we de centrummachine vervangen door centrummachine ten laste van de beschikbaar
een nieuwe multifunctionele machine.
gestelde kredieten en deze administratief te
verwerken in de volgende kwartaalwijziging.
Het betreft een gecombineerde machine, waarmee het
centrum van Waalwijk geveegd kan worden en tevens de
prullenbakken leeggemaakt kunnen worden en daarnaast
kunnen de veegborstels vervangen worden door de
poepsnuit zodat de overlast van hondenpoep hiermee
bestreden kan worden. Voor de aanschaf van deze
machine is er een aanbestedingstraject opgestart en
doorlopen in samenwerking met de afdeling Inkoop. De
kosten van de uiteindelijke machine zijn € 58.860,00 excl.
btw.
Om deze machine te kunnen financieren staan hier een
tweetal vervangingsinvesteringen voor in de begroting,
namelijk;
* 7210905 VI 2011 Hondenscoopreiniger € 22.952,00
* 7922913 VI 2011 Veegzuigmachine € 34.974,00
Ten behoeve van de woningbouw in gebiedsdeel de
Bibliotheek in bestemmingsplan Driessen is een plan
ontwikkeld dat ziet op de voortzetting van het plan van
Heijmans Vastgoed BV in de Leeswand. Dit vervolgplan
omvat twee blokken van resp. 12 en 17 woningen. Met
toepassing van de coördinatieregeling voor bouwprojecten
in bestemmingsplan Driessen heeft het daartoe opgestelde
ontwerp uitwerkingsplan samen met ontwerp
omgevingsvergunningen voor de bouw en het uitwegen
van deze woningen na voorafgaande openbare
bekendmaking gedurende 6 weken ( t/m 20 mei) voor een
ieder ter inzage gelegen en kon iedereen schriftelijk,
mondeling of per e-mail via info@waalwijk.nl een
zienswijze bij uw college indienen. Binnen genoemde

Het college besluit het uitwerkingsplan ‘de
Bibliotheek, fase 14 de Leeswand (deel 2)
overeenkomstig het ontwerp van dat plan vast te
stellen en geen exploitatieplan voor dit
uitwerkingsplan vast te stellen, omdat het verhaal
van kosten anderszins is verzekerd.

Nr.

Onderwerp

B03

Nota van inspraak
en ontwerpbestemmingsplan
Hoofdstraat 29-35

COLLEGEBESLUITEN D.D. 09-06-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
termijn hebt u geen zienswijze ontvangen en het
waterschap heeft, zoals verwacht, een positief advies
uitgebracht.
Voorgesteld wordt om het uitwerkingsplan ‘de Bibliotheek,
fase 14 de Leeswand (deel 2)' overeenkomstig het
ontwerp van dat plan vast te stellen. Het verhaal van
kosten is anderszins (d.m.v. een overeenkomst) verzekerd
zodat voor dit uitwerkingsplan geen exploitatieplan
behoeft te worden vastgesteld. Het besluit tot verlening
van de omgevingsvergunningen voor de bouw van en het
uitwegen voor deze woningen is gemandateerd aan de
teamleider vergunningverlening.
Op 20 januari jl. heeft uw college ingestemd met het
Het college besluit,
voorontwerp-bestemmingsplan
- in te stemmen met bijgevoegde Nota van Inspraak
"Hoofdstraat 29-35, Sprang-Capelle". Middels
voorontwerp-bestemmingsplan “Hoofdstraat 29-35,
raadsvoorhangbrief 01-15 (verzonden 3 februari 2015) is
Sprang-Capelle”;
de raad hierover geïnformeerd. Hierop zijn geen reacties
- inspreker hiervan schriftelijk in kennis te stellen;
gekomen vanuit de raad.
- in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan
“Hoofdstraat 29-35, Sprang-Capelle” en dit plan op
Het voorontwerp heeft met ingang van 19 februari jl.
de wettelijk voorgeschreven wijze in procedure te
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Daarnaast heeft brengen.
er op 1 maart jl. een informatiebijeenkomst
plaatsgevonden voor omwonenden en overige
geïnteresseerden, waarbij 11 personen aanwezig zijn
geweest. Gedurende de periode van terinzagelegging is er
één inspraakreacties ingediend. Deze reactie is per abuis
ingediend bij de initiatiefnemer van het plan, waardoor
deze uiteindelijk buiten de termijn bij de gemeente is
binnengekomen. Desalniettemin hebben we de reactie
inhoudelijk beantwoord in de bijgevoegde Nota van
inspraak en vooroverleg.
In deze nota zijn de reacties vanuit de inspraak en het
vooroverleg verwerkt. De reacties geven geen aanleiding
tot wijziging van het voorontwerp-bestemmingsplan, enkel
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de toelichting zal worden aangevuld naar aanleiding van
de reactie van waterschap.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de "Nota van
inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan
Hoofdstraat 29-35, Sprang-Capelle”, de inspreker hiervan
schriftelijk op de hoogte te stellen en vervolgens het
ontwerpbestemmingsplan op de wettelijk voorgeschreven
in procedure te brengen.

