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Maatschappelijke
activering: vd Linden
Coaching &
Begeleiding
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Boomtechnisch
onderzoek Populier
Van Lovenlaan te
Waalwijk
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Deze collegeperiode geven we vorm aan maatschappelijke
activering. In maart 2019 is het eerste experiment gestart. In
september van dat jaar hebben we daar drie nieuwe
experimenten aan toegevoegd. Van twee experimenten komt na
de Coronacrisis de einddatum in zicht, reden tot actie. Om ook
dit jaar inwoners die thuiszitten in beeld te brengen, te spreken
en te activeren zijn we op zoek gegaan naar een aanvullend
experiment. Het experiment in dit voorstel sluit goed aan bij de
inwoners die we met maatschappelijke activering willen bereiken.
Het gaat hierbij met name om het aanwezige brede netwerk in
Waalwijk, kennis van de doelgroep en samenwerking met TWijZ.
Het voorgaande willen we graag als basis gebruiken voor een
nieuw experiment. In dit voorstel werken we dit verder uit.
In februari jl. is opdracht gegeven voor een nader
stabiliteitsonderzoek van de markante populier in de Van
Lovenlaan te Waalwijk.
Aanleiding hiervoor zijn de eerdere boom-technische
onderzoeken, uitgevoerd in 2013/2014, waarbij een ernstige
rotting in de stamvoet van de boom is geconstateerd. Op basis
hiervan is indertijd een kapvergunningtraject opgestart,
waartegen omwonenden beroep hebben aangetekend, waarbij zij
werden begeleid door Storix Boom & Landschapsbeheer. Omdat
in eerste instantie overleg met deze partijen niet leidde tot
overeenstemming, heeft dit uiteindelijk geleid tot een second
opinion uitgevoerd door G.J. van Prooijen van Proholt.
De conclusie hiervan was dat door de snel uitbreidende
aantasting van de Honingzwam, toekomstverwachting van deze
populier nog maximaal 5 jaar was en de takken van de kroon
met 1/3e tot 1/2e moesten worden ingenomen. Zoals de
rapportage ook aangaf, was deze kroonreductie nodig om het
proces van afsterven te begeleiden zonder veiligheidsrisico’s. Een
vorm van stervensbegeleiding dus.
Naar aanleiding van schriftelijke raadsvragen heeft het College
de Raad indertijd geïnformeerd over de uitslag van het rapport
van de Second opinion. De voorgestelde snoeiwerkzaamheden
zijn aansluitend op 15 april 2014 uitgevoerd.
Mede vanwege de gestelde toekomstverwachtingen en
waarnemingen, is de populier in februari 2020 nogmaals
onderzocht op de vorderingen van de zwamaantasting. Het

Besluit
1. In te stemmen met het experiment van 'vd Linden
Coaching & Begeleiding' voor de duur van netto 6
maanden. De kosten hiervan bedragen €17.160 (exclusief
BTW).
2. In te stemmen met een mogelijkheid tot verlening van
het experiment indien de samenwerking bevalt met van 'vd
Linden Coaching & Begeleiding' voor de duur van netto 6
maanden. De kosten hiervan bedragen €17.160 (exclusief
BTW).

In te stemmen met de vervanging van deze aangetaste
populier.
i.o.m. omgeving tot de beste oplossing te komen.
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Besluit
voorliggend Stabiliteitsonderzoek van 12 februari jl. is uitgevoerd
door bureau Anders en Frits Gielissen (OBTA De Linde) en
eveneens als bijlage toegevoegd. Om de zwamaantasting
inzichtelijk te maken, is een specifiek onderzoek uitgevoerd,
waarbij de stam op 3 niveaus is doorgemeten en de aantasting in
beeld is gebracht. Daarnaast is het gevaar op omwaaien
onderzocht, omdat de aantasting ook een groot deel van de
beworteling heeft aangetast.
De conclusie van het onderzoek is dat de stam en stamvoet van
de boom zeer fors zijn aangetast en meer dan de helft van de
stamomtrek is afgestorven. De boom verkeert hiermee in zijn
laatste fase en de aantasting is onomkeerbaar. Voor de stabiliteit
en daarmee voor de veiligheid houdt dit in dat de populier zeker
op maaiveld-hoogte (waar de aantasting het ernstigs is), te
weinig gezonde restwand heeft en de risico op breuk reëel is.
Beoordeeld vanuit windbelasting is het risico op windworp
verhoogd. Samengevat is de boom in zijn huidige hoedanigheid
dus niet meer veilig en wordt geadviseerd om deze boom binnen
3 maanden weer fors terug te snoeien, dan wel te vellen.
Vanwege het eerdere traject in 2014, hebben we deze conclusies
gedeeld met Storix Boom & Landschapsbeheer, wat helaas weer
leidde tot een hernieuwde discussie rondom deze markante
boom. Met respect voor beide standpunten, bestaat er geen
twijfel over de uiteindelijke consequenties van de
Zwamaantasting, maar is het meer de wens voor mogelijk
rekken van de houdbaarheid van de boom. Dit uiteraard binnen
voorwaarden van veiligheid waaraan niet mag worden getornd.
Om het behoud van de ernstig aangetaste boom te rekken zijn er
nu weer ingrijpende snoeimaatregelen nodig, waarbij de kroon
nog verder wordt gereduceerd en feitelijk nog een skelet resteert
die nog slechts een korte restlevensduur zou hebben. Daarnaast
is het risico m.b.t. de veiligheid weliswaar wel gereduceerd maar
zeker niet verdwenen.
Afgezien van het gegeven dat de boom door wederom een
drastische snoei zijn beeldbepalende waarde nog meer verliest, is
het op basis van een rationele afweging: Prijs (kosten) versus
Kwaliteit (levensduur) niet reëel om deze extra kosten te maken
voor deze korte restlevensduur. Het voorstel is ook om in overleg
met betrokkenen, de populier te vervangen door een passende
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soort en formaat boom.
Ten aanzien van de te verwijderen boom is het een voorstel om
met name de stam als ecologisch monument, ter plaatse in de
plantsoenstrook te verwerken.
Aanbesteding
We zijn op zoek naar een objectief en gedragen beeld van de
Economische
arbeidsmarkt en de lokale economische structuur en hoe die zich
verkenning Waalwijk gaan ontwikkelen. Dit laten we onderzoeken. Zo maken we
2030
inzichtelijk maken wat de effecten van de coronacrisis op de
lokale economie zijn en hoe we als gemeente bij kunnen dragen
aan het herstel van de lokale economie. Bovendien zal dit
onderzoek de basis vormen voor ons economisch- en
arbeidsmarktbeleid de komende jaren. We vragen het college de
benodigde middelen vrij te maken voor dit onderzoek.
Art. 47 vragen
Op 24 maart stelden de fracties van SGP, PvdA, ChristenUnie,
fracties van SGP,
D66, Lijst IJpelaar en Groen Linksaf schriftelijke vragen op grond
PvdA, ChristenUnie,
van artikel 47 RvO over mensenhandel en uitbuiting. Met de brief
D66, Lijst IJpelaar en in de bijlagen worden de gestelde vragen beantwoord.
Groen Linksaf
schriftelijke v m.b.t.
Mensenhandel en
uitbuiting (2)
Participatietraject
De gemeenteraad heeft op 6 februari jongstleden besloten dat er
concept kadernota
een communicatie en participatietraject over de concept
grootschalige opwek kadernota grootschalige opwek van duurzame energie moet
duurzame energie
komen. In hun besluit geven zij een aantal kaders mee voor dit
traject. Met de bijgesloten raadsinformatiebrief wordt de raad
geïnformeerd hoe het communicatie en participatietraject wordt
opgepakt rekening houdend met de huidige situatie rondom
corona.
Onderwerp

Integrale
gebiedsontwikkeling
buurtwinkelcentrum
Laageinde

In het kader van de integrale gebiedsontwikkeling
buurtwinkelcentrum Laageinde in Waalwijk hebben in 2019 twee
informatieavonden plaatsgevonden. Herin zijn de voorlopige
ontwerpen van de openbare ruimte rondom het
buurtwinkelcentrum gepresenteerd en toegelicht en zijn de
aanwezigen in de gelegenheid gesteld (schriftelijke) te reageren.
Daarnaast heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden tussen
ambtenaren van de gemeente Waalwijk en vertegenwoordigers
van de bewoners van het wooncomplex aan het Lohmanpark. Het

Besluit

Een bedrag van €40.000 vrij te maken uit de
Beleidsreserve programma's voor de uitvoering van de
Economische verkenning Waalwijk 2030.

De vragen over mensenhandel en uitbuiting, zoals gesteld
door de fracties van SGP, PvdA, ChristenUnie, D66, Lijst
IJpelaar en Groen Linksaf, te beantwoorden conform de
brief in de bijlagen, met inachtneming van twee tekstuele
aanpassingen in antwoord 4 en 8.

- in te stemmen met de bijgesloten raadsinformatiebrief en
deze via de griffie aan te bieden aan de gemeenteraad.

1. kennis te nemen van en in te stemmen met de
inhoudelijke reactie op de door insprekers ingediende
inspraakreacties tegen het concept ontwerp zoals
geformuleerd in bijgaande consultatienota;
2. kennis te nemen van het aangepaste ontwerp voor de
openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum
Laageinde in Waalwijk;
3. in te stemmen met de doorgevoerde aanpassingen en
derhalve het voorliggende aangepaste ontwerp voor de
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ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom
het buurtwinkelcentrum Laageinde in Waalwijk is in concept
gereed. Naar aanleiding van uw besluit van 17 maart 2020 heeft
het concept ontwerp Laageinde in Waalwijk vanaf 18 maart 2020
tot en met 31 maart 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode zijn vijf inspraakreacties ingediend. Deze
inspraakreacties zijn beoordeeld. De uitkomsten van deze
beoordeling zijn opgenomen bijgevoegde consultatienota. De in
de inspraakreacties naar voren gebrachte argumenten hebben
geleid tot aanpassingen in het definitieve ontwerp voor de
openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum Laageinde.
Deze aanpassingen hebben betrekking op het creëren van meer
ruimte voor de centrale entree van het wooncomplex (door in
zowel de noordelijke als oostelijke parkeerstrook voor het
wooncomplex één parkeerplaats te laten vervallen), het creëren
van voetgangerdoorsteekjes in de groenzones voor het
wooncomplex t.b.v. de bereikbaarheid van de bergingen op de
begane grond van het wooncomplex vanaf het parkeerterrein,
herpositionering van de mindervalide parkeerplaatsen waardoor
2 mindervalide parkeerplaatsen meer nabij de centrale ingang
van het wooncomplex komen te liggen en het wijzigen van de
draaicirkel waardoor de oostelijke aansluiting van het
Lohmanpark op de Dr. Kuyperlaan veiliger wordt.
Voorontwerpbestem
Voor de herontwikkeling van ‘Buurthuis De Amstel’ is een
mingsplan Drogerij
bestemmingsplanherziening noodzakelijk.
55 (voorheen
Met de herontwikkeling wordt invulling gegeven aan afspraken
buurthuis De Amstel) afkomstig uit de ruilovereenkomst die al in 2013 is gesloten
tussen de gemeente Waalwijk en Stichting Casade. Gemeente en
Casade zijn gekomen tot een plan dat voldoende ruimtelijke
kwaliteit biedt.
Het voorontwerpbestemmingsplan "Drogerij 55" is beschikbaar
en kan vrijgegeven worden voor inspraak en vooroverleg.
Onderwerp

Besluit
openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum
Laageinde in Waalwijk vast te stellen als definitief ontwerp;
4. dit definitief ontwerp ten behoeve van de aanbesteding
uit te laten werken tot definitief bestek;
5. de raad hierover te informeren met bijgaande
raadsinformatiebrief;
6. insprekers hierover te informeren door toezending van
de consultatienota;
7. aanwonenden te informeren via een bewonersbrief.

-het voorontwerpbestemmingsplan "Drogerij 55" vrij te
gegeven inspraak en vooroverleg.
-in te stemmen de raadsinformatiebrief

