Nr.
B01

Onderwerp
Verslag ISV3

B50.RNO Vaststelling
beleidsnotitie
Gemengd Gebied

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-10-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
In uw besluit van 6 oktober 2015 (15-0163325) heeft u
Het college besluit,
aangegeven het voorstel t.a.v. verslag ISV3 te willen
• In te stemmen met het verslag zoals opgenomen in
aanhouden en dat m.b.t. de besteding van de nog
de ‘Toelichting bij de uitgaven ISV3 in 2014 en
beschikbare ISV middelen een integrale afweging plaatst
2015';
dient te vinden. Zoals onlangs mondeling overeengekomen • In te stemmen met de ‘Monitor afspraken en
met de Provincie zal de verslaglegging van het laatste ISV- resultaten bestuursovereenkomst';
jaar (2014) op 21 oktober 2015 naar de provincie worden • Bovenstaande stukken aan de Provincie toe te
verzonden. Een integrale afweging van de besteding van
sturen met het verzoek om enkele weken uitstel voor
de resterende en de eigen ISV-middelen vindt op een later het maken van een goede integrale afweging van de
tijdstip plaats. Aan de provincie zal daarvoor enkele weken besteding van de resterende en de eigen ISVuitstel worden gevraagd.
middelen.
Het plangebied Gemengd Gebied omvat oude
bebouwingslinten van de gemeente Waalwijk.
In het kader van het project Actualisering
Bestemmingsplannen is het nodig het plangebied te
voorzien van een actueel bestemmingsplan. Daarbij is het
doel de ruimtelijke, functionele en sociale herkenbaarheid
van de lintenstructuur te behouden en te versterken waar
wenselijk. Ter voorbereiding op het bestemmingsplan is de
Beleidsnotitie Gemengd Gebied interactief voorbereid met
drie werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van
bewoners en bedrijven uit Sprang-Capelle, Waalwijk en
Waspik. Er is een hoge mate van draagvlak ontstaan
binnen de werkgroepen door het in gezamenlijkheid
opstellen van de beleidskeuzes. De resultaten vanuit de
inspraakbijeenkomsten hebben het draagvlak voor de
beleidskeuzes bevestigd. Belangrijkste resultaat vanuit de
inspraakreacties is dat beleidsnotitie met name op de
onderwerpen bedrijven en detailhandel is aangevuld met
een nadere algemene toelichting op de globale uitwerking
in het bestemmingsplan. De volgende stap is de
beleidsnotitie Gemengd Gebied vast te stellen zodat in
2016 de bestemmingsplanprocedure van start kan gaan.

Het college besluit,
Aan de raad voor te stellen:
1. De bijgevoegde ‘Beleidsnotitie Gemengd Gebied'
met bijlagen vast te stellen, met dien verstande dat
i.o.m. de portefeuillehouder de teksten m.b.t.
draagvlak explicieter moeten worden geformuleerd
m.b.t. de pijnpunten die wel en die nog niet zijn
opgelost.
2. De indieners van een inspraakreactie te berichten
conform de bijgevoegde Nota van inspraak en
wijzigingen.
3. In de periode tot het nieuwe bestemmingsplan ter
inzage wordt gelegd de Beleidsnotitie Gemengd
Gebied gebruiken als beleidskader voor afwijkingen
van het geldende ruimtelijke plan.
4. Op kaartjes bij Vrijhoeve ontbreekt basisschool De
Rank, alsnog toevoegen.
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B51.RNO Voorontwerp
bestemmingsplan
Oudestraat SprangCapelle ten behoeve
van de realisering
van 3 woningen

B52.RNO Art. 37 vragen
PvdA-fractie m.b.t.
de rol van
Vluchtelingenwerk
Waalwijk
B53.RNO Uitvoeringsplan
Groenreconstructies
en -versoberingen
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In deze versie voor het college zijn de wijzigingen in de
beleidsnotitie expliciet aangegeven. De lay-out is daardoor
versprongen. Voor de raadszending wordt een pdf-versie
gemaakt met daarin de wijzigingen geaccepteerd.
Onlangs hebben wij, middels het indienen van een
Het college besluit,
voorontwerpbestemmingsplan “Oudestraat Sprang- In te stemmen met het starten van de procedure in
Capelle”, het verzoek van Casade gekregen of er op de
het kader van het voorontwerpbestemmingsplan;
locatie aan de Oudestraat (Kad. gemeente Sprang, sectie
- De raad middels bijgevoegde raadsvoorhangbrief te
B, nummer 5835 (ged)) te Sprang-Capelle drie woningen
informeren;
gerealiseerd zouden kunnen worden. Casade, eigenaar van - Dat voorafgaande aan of tijdens de ter inzage van
het perceel, is voornemens het perceel te verkopen aan
het ontvoorontwerpbestemmingsplan een
een commerciële partij ten behoeve van woningbouw.
informatieavond wordt gehouden voor omwonenden;
- In te stemmen met bijgevoegde conceptHet voorontwerpbestemmingsplan is beoordeeld. Uit deze overeenkomst waarin onder meer het aspect
beoordeling is gebleken dat de gewenste ontwikkeling
planschade is opgenomen.
stedenbouwkundig en ruimtelijk aanvaardbaar is.
Zodoende wordt voorgesteld om het
voorontwerpbestemmingsplan conform wet- en
regelgeving op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen
en in het kader van vooroverleg naar onze wettelijke
overlegpartners te sturen.
De PVDA-fractie heeft artikel 37 vragen gesteld over de rol Het college besluit,
van Vluchtelingenwerk-Waalwijk. Bijgaand treft u in
Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording van
concept de beantwoording aan.
de vragen ex artikel 37 RvO van de PvdA inzake de
rol van Vluchtelingenwerk Waalwijk bij de
Voorgesteld wordt om deze brief vast te stellen en via de
crisisopvang.
griffie ter kennis te brengen aan de PVDA-fractie.
OBV heeft samen met de gebiedscoördinatoren van LVH en
de coördinatoren van de buitendienst het "uitvoeringsplan
Groenreconstructies en -versoberingen,
Boomwortelproblematiek en Wisselbeplanting" opgesteld.
Het plan bevat een prioriteringssystematiek aan de hand
waarvan maatregelen in een vierjaren
uitvoeringsprogramma zijn gepland. Doel van het

Het college besluit,
1. in te stemmen met het "uitvoeringsplan
Groenreconstructies en -versoberingen,
Boomwortelproblematiek en Wisselbeplanting"
2. de daarin gehanteerde prioriteringsmethodiek om
te komen tot de jaarplannen vast te stellen
3. kennis te nemen van de bijgevoegde

Nr.

Onderwerp

COLLEGEBESLUITEN D.D. 20-10-2015
Samenvatting / toelichting
Besluit
uitvoeringsplan is om op een planmatige, efficiënte en
raadsinformatiebrief, deze vast te stellen en in
overzichtelijke wijze de budgetten voor
handen te stellen van de griffie teneinde de raad te
groenreconstructies, versoberingen,
informeren over de hoofdlijnen van het
boomwortelproblematiek en wisselbeplanting in te zetten. uitvoeringplan en de wijze van communiceren
Wij vragen het college de prioriteringsmethodiek uit het
hierover met de belanghebbenden
uitvoeringsplan vast te stellen en in te stemmen met de
4. het uitvoeringplan bij de griffie ter inzage te
meerjarenplanning. Het uitvoeringsplan vormt een
leggen voor de leden van de raad.
uitwerking van de kaders die in de begroting zijn gesteld
5. Wethouder Van Groos en wethouder Brekelmans
en behoeft daarom geen besluitvorming vanuit de raad.
stemmen de maatregelen m.b.t. het centrum
Wel zullen we de raad informeren middels een
Waalwijk nog af.
raadsinformatiebrief en het plan bij de griffie ter
beschikking stellen.

