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In de bijlage is de eerste administratieve
Het college besluit,
begrotingswijziging 2017 ter vast stelling bijgevoegd.
De eerste administratieve begrotingswijziging 2017
vast te stellen.
In het centrum van Sprang Capelle is gestart met de bouw Het college besluit,
van een PLUS supermarkt met afzoomwinkels, 20
Het ontwerp herinrichting Centrumplan Sprang
huurappartementen en 9 koopwoningen. Als gevolg
Capelle vast te stellen.
hiervan wordt de openbare ruimte in het centrum
aangepakt. In bijlage 1,2 (impressie), 3 (definitief
ontwerp) en 4 (presentatie) is het ontwerp weergegeven.
In het materiaalgebruik is in afwerkingsniveau onderscheid
gemaakt. Het noordplein en de Raadhuisstraat worden
uitgevoerd op plusniveau. Het zuidplein, de Haagwinde en
parkeerplaats de Bolderik op basisniveau. Op het zuidplein
is ruimte gereserveerd voor het kunstwerk dat op dit
moment op het plein staat. De kosten zijn geraamd op 1,2
mio all in exclusief BTW en vallen binnen het door de raad
gevoteerd krediet (exclusief het opknappen en
(ver)plaatsen van het kunstwerk, begroot €42.000,-). Het
advies hoe om te gaan met het kunstwerk wordt door
middel van een separaat collegevoorstel door TMAO
ingebracht. De kosten kunnen worden betaald uit
aanbestedingsvoordeel en de grondexploitatie voor zover
aanwezig. Indien dit niet toereikend is komen de kosten
ten laste van de Reserve Kunst en Cultuur.
Het ontwerp is integraal tot stand gekomen tussen
enerzijds de teams REW, TOOR, TORV, TBUI, TMAO en
anderzijds de externe partijen
(projectontwikkelaar/Casade) en toekomstige gebruikers
(marktlieden, klankbordgroep bewoners). Andere
belanghebbenden zijn geïnformeerd door middel van een
officiële bekendmaking (procedure 1,2b), nieuwsbrieven
en de website van de gemeente Waalwijk. Daar zijn geen
opmerkingen op gekomen welke aanpassingen
noodzakelijk maken .
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Het werk wordt in fases uitgevoerd en zal april 2017
starten en circa 6 maanden duren. De bereikbaarheid van
de winkels wordt gewaarborgd.

