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Overeenkomstig de met de betrokken partners afgesloten
bestuursovereenkomst dient voor 2021 de Snelfietsroute F59
tussen Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch te zijn gerealiseerd. Om
het Waalwijkse deel ic het Halvezolenfietspad tussen
Meidoornweg en het Drongelens kanaal te laten voldoen aan de
kwaliteitseisen die zijn overeengekomen moet nog een aantal
werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze hebben betrekking op
het instellen van voorrang in die zin dat fietsers op de
snelfietsroute voorrang hebben op fietsers op de kruisende
wegen en fietspaden. Daarnaast worden een aantal
middengeleiders weggehaald omdat uit onderzoek is gebleken
dat dergelijke obstakels leiden tot ernstige eenzijdige
slachtofferongevallen onder fietsers. Ten aanzien van fase 2 - het
op de juiste breedte brengen van het fietspad, wat niet overal
het geval is, en het aanpassen van de boogstralen ter hoogte van
aansluitingen - is op bestuurlijk niveau afgesproken dat deze
aanpassingen worden meegenomen bij het eerstvolgende groot
onderhoud. Deze werkzaamheden zijn nog niet gepland omdat
dat onder andere afhangt van de mate van slijtage van de
fietsvoorziening.
De kosten voor het uitvoeren van de eerste fase van de
hierboven genoemde maatregelen - instellen voorrang en
weghalen middengeleiders - worden geraamd op € 191.100. Voor
de helft hiervan is inmiddels cofinanciering door de provincie
toegezegd (€ 95.550). Hierdoor ontbreekt voor een bedrag ter
grootte van eveneens € 95.550 de financiële dekking. Hierin kan
worden voorzien door een deel van de voor de verbetering van
de kwaliteit van de fietsvoorzieningen langs de Tilburgseweg
verkregen cofinanciering ad € 424.897 te benutten.
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt treft u bijgaand
de 2e administratieve begrotingswijziging 2020 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Eind 2018 / begin 2019 is in een privetuin een oude muziekkiosk
gevonden. Uit navraag bij heemkundekring De Esterlinghe blijkt
dat dit een historische kiosk betreft. De betreffende kiosk is in
1924 aangeschaft door de vereniging Waalwijks Belang. De kiosk
stond aanvankelijk op de Markt (afbeelding 1) en is in 1934
verplaatst naar het Raadhuisplein (afbeelding 2). Na de bouw

Besluit
1. binnen het IUP 2019-2022 een bedrag ter grootte van €
191.100 beschikbaar te stellen voor het op
snelfietsroutekwaliteit brengen van de fietsvoorziening over
het Halvezolenpad;
2. dit bedrag samen te stellen uit de via cofinanciering door
de provincie toegekende financiële middelen voor dit
project, ter grootte van € 95.550 en door overheveling van
eenzelfde deel van de cofinanciering die voor de
kwaliteitsverbetering van de fietsvoorzieningen langs de
Tilburgseweg van de provincie is verkregen.

de 2e administratieve begrotingswijziging 2020 vast te
stellen.
1. In te stemmen met het plaatsen van de muziekkiosk in
de stadstuin aan de Hooisteeg
2. Een bedrag á € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de
plaatsing van de muziekkiosk
3. Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve 4
programma's
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Coördinatieregeling
Drogerij 55
(voorheen buurthuis
De Amstel)
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Art 47 vragen RvO
fractie Lijst IJpelaar
inzake laadkabels
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van de permanente bakstenen kiosk in 1936 is de kiosk verkocht
aan de Initiatief-commissie Sirena-Hallelujah- Excelsior (SHE) in
Sprang-Capelle. Nu is de mogelijkheid om de historische kiosk na
circa een eeuw terug te laten keren in het centrum van Waalwijk.
De beoogde locatie voor de plaatsing van de kiosk is de tuin van
Kropholler, naast de Hooisteeg. Plaatsing van de kiosk in de
stadstuin, zie situatietekening (bijlage 2), dient meerdere doelen.
Er kan weer gebruik van worden gemaakt voor kleinschalige
evenementen, het vergroot de verblijfs- en belevingswereld in
algemene zin en het zicht op de achterkanten van panden aan de
Grotestraat wordt weggenomen.
De kiosk was bij ontdekking verlaagd en de constructie bleek te
zwak om te plaatsen in het openbaar gebied (afbeelding 3). Er
heeft een studie plaatsgevonden naar restauratie en er is een
ontwerp gemaakt voor de kiosk (afbeelding 4). Hierbij blijven de
originele ornamenten (de hekwerken met mooie details)
behouden. De (basis)constructie wordt opnieuw opgebouwd om
deze geschikt (stevig genoeg) te maken voor plaatsing in het
openbaar gebied. De kosten voor de reconstructie en de
plaatsing bedragen circa € 30.000,- euro. Voor de plaatsing zal,
na instemming door het college, een vergunning worden
aangevraagd.
Al enige tijd wordt gewerkt aan de planontwikkeling van de
locatie van het voormalige buurthuis De Amstel, Drogerij 55 te
Waalwijk. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt op korte
termijn in procedure gebracht.
De ontwikkelende partij is bezig om de aanvraag
omgevingsvergunning in te dienen. In het verlengde hiervan
wordt door de initiatiefnemer de gemeenteraad gevraagd om te
besluiten om voor dit project de coördinatieregeling van
toepassing te verklaren.
Lijst IJpelaar heeft op grond van artikel 47 van het Reglement
van Orde uw college een aantal vragen gesteld over de ligging
van kabels voor het opladen van elektrische voertuigen over de
openbare weg. Na steeds de vraag te hebben herhaald volgt
daarna ons voorstel ten aanzien van de beantwoording. De rode
draad hierin is dat u vanuit het oogpunt van veiligheid geen
oplaadkabels over de openbare weg wenst toe te staan.
Daarnaast accepteert u vanuit het oogpunt van wegbeheer en

Besluit

De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen
voor het plan Drogerij 55 (voorheen buurthuis De Amstel)
te Waalwijk de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren.

1. in te stemmen met de inhoud en verzending van
bijgevoegde conceptreactie op de vragen van Lijst IJpelaar
omtrent
2. deze brief door tussenkomst van de griffie in handen
stellen van de gemeenteraad.
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Raadsinformatiebrief
t.b.v. toezegging
groenbeleidsvisie

B53.RNO

Schriftelijke vragen
art. 47 RVO fractie
SGP - inzake
beheersing projecten
Financiering
duurzaamheidsprojecten
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Aankoop woning
Winterdijk 3 Sprang-
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daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid geen door derden
aangebrachte wijzigingen aan de openbare ruimte. Een voorbeeld
hiervan is een door e-rijders in een voetpad aangebrachte
kabelgoot (=trottoirtegels uitnemen, inkorten en herstraten).
Bij de vaststelling van de groenbeleidsvisie is toegezegd de raad
te informeren over het realiseren van de ambities voor
uitbreiding van het gemeentelijk groenareaal en verbeteren van
de kwaliteit en daarbij ook de (financiële) gevolgen inzichtelijk te
maken.
Op 18 februari 2020 heeft de fractie van de SGP schriftelijke
vragen art. 47 Rvo betreffende beheersing projecten gesteld.
Bijgaand ontvangt u de beantwoording van de vragen.
In 2020 wordt een start gemaakt met het opstellen van de
Transitievisie Warmte. Deze visie is verplicht vanuit het
Klimaatakkoord. Het rijk heeft hiertoe via haar
decembercirculaire in 2019 240.000 eur beschikbaar gesteld.
Voorgesteld is deze middelen bij de bestemming van het
jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de Reserve
Duurzaamheid.
Daarnaast willen we straat- en buurtbijeenkomsten en een fysiek
informatiepunt organiseren om bewoners te informeren over
verduurzamingsmogelijkheden en concrete mogelijkheden om
daadwerkelijk aan de gang te gaan.
Met bijgevoegd kredietvoorstel aan de raad vragen we budget uit
de reserve Duurzaamheid om de transitievisie op te kunnen laten
stellen en straat- en buurtbijeenkomsten en een fysiek
energieloket te organiseren.
Daarnaast stellen we het college voor om een bedrag te
onttrekken uit de reserve voor de 4 programma's voor de
coördinatie van de risco-dialoog n.a.v. klimaatstresstest en de
organisatie van de uitreiking van de groene pluim en de
duurzaamheidsprijsvraag. Tevens worden activiteiten vanuit het
programma Duurzaamheid uitgevoerd in 2020 waarvoor binnen
de organisatie nu geen capaciteit beschikbaar is uit de
programmalijn duurzaam consumeren en produceren, denk aan
het verkrijgen van het label fairtrade- gemeente.
Momenteel doet de gelegenheid zich voor om de woning met
perceel grond gelegen aan de Winterdijk 3 te Sprang Capelle aan

Besluit

de raadsinformatiebrief te verzenden aan de
gemeenteraad.

Conform de bijgevoegde beantwoordingsbrief de
schriftelijke vragen te beantwoorden.
Uit de reserve voor de 4 programma's 75.000 eur. te
onttrekken voor de coördinatie van de risco-dialoog n.a.v.
klimaatstresstest, de organisatie van de uitreiking van de
groene pluim en de duurzaamheidsprijsvraag en
activiteiten uit de programmalijn duurzaam consumeren en
produceren.
In te stemmen met bijgevoegd kredietvoorstel van 150.000
ten laste van de reserve duurzaamheid aan de raad om in
2020 en 2021 een transitievisie warmte op te laten stellen.
In te stemmen met bijgevoegd kredietvoorstel van 50.000
ten laste van de reserve duurzaamheid aan de raad om in
2020 en 2021 kleinschalige straat- en buurt bijeenkomsten
en een fysiek energieloket te organiseren als uitvloeisel van
het LAB Duurzaamheid en de duurzaamheidsprijsvraag
teneinde bewustwording te vergroten en concrete
verduurzamingsmaatregelen te implementeren.

1. De woning met bijbehorende perceel, kadastraal bekend
gemeente Sprang, sectie C nr. 2358 aan de Winterdijk 3
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te kopen. Deze aankoop kan gezien om twee redenen gezien
worden als strategische aankoop. Ten eerste kan het perceel aan
de Winterdijk 3, na aankoop van het perceel en sloop van de
vervallen woning, worden getransformeerd naar een natuurlijke
maar sober en doelmatig ingerichte pleisterplaats als ingang van
het natuurgebied Westelijke Langstraat. Hierdoor wordt invulling
gegeven aan de in de beleidsvisie 'Verhaal van de Westelijke
Langstraat' geformuleerde ambitie om de aanwezige waarden
beleefbaar te maken. Daarnaast wordt door aankoop en sloop
van de vervallen woning een bijdrage geleverd om de verstening
van het buitengebied tegen te gaan. De kosten voor de aankoop
van de woning met bijbehorend perceel grond aan de Winterdijk
3 en de realisatie van een pleisterplaats zijn niet opgenomen in
de begroting. De benodigde financiële middelen voor aankoop,
sloop en realisatie bedragen volgens bijgevoegde raming €
240.000.

Besluit
aan te kopen voor een bedrag van € 142.500.
2. In te stemmen met het voornemen om de op het perceel
aanwezige (vervallen) woning te slopen en het perceel
kadastraal bekend gemeente Sprang, sectie C, nr 2358 in
te richten als natuurlijke maar sober en doelmatig
ingerichte pleisterplaats.
3. In te stemmen om ten behoeve van deze transformatie
van het perceel Winterdijk 3 te Sprang Capelle een bedrag
van € 240.000 beschikbaar te stellen.
4. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin de
raad wordt geadviseerd ten behoeve van de transformatie
van het perceel kadastraal bekend gemeente Sprang,
sectie C nr. 2358 aan de Winterdijk 3 te Sprang Capelle
een uitvoeringskrediet van € 240.000 beschikbaar te
stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene
reserve.
5. in te stemmen met de 11e begrotingswijziging 2020.

