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De Altenaweg_ Zomerdijkweg_Emmikhovenseweg (AZE)
Het college besluit,
zijn in slechte staat. Begin 2016 heeft de raad besloten om Het ontwerp
het project “reconstructie Altenaweg” (IUP 2017-2018)
Altenaweg_Zomerdijkweg_Emmikhovensestraat vast
naar voren te halen. Dit omdat de Altenaweg een
te stellen.
belangrijke oost-west verbinding is op het industrieterrein In te stemmen met grondaankoop voor een bedrag
Haven en deze gereed moet zijn als BOL.com in het najaar van circa € 40.000,- (incl. notariskosten)
in bedrijf gaat. Het ontwerp (bijlage 1 t/m5) is afgestemd
met de teams TORV, REW en externe stakeholders
(Parkmanagement, aanliggende bedrijven, van der Linden,
scouting e.d.).
De werkzaamheden bestaan hoofzakelijk uit a) het
vervangen van de bestaande riolering en asfaltverharding
in de weg, b) het verbreden van het fietspad van 3.0m
naar 3.5m en deze voorzien van asfaltverharding c) het
veiliger maken van het kruispunt
Altenaweg_Zomerdijkweg.
Om het fietspad te verbreden moet bedrijfsgrond van
enkele aanliggende bedrijven (EMRO BV, Van Gorp, van
Delft) worden aangekocht. De overeenkomsten zijn als
bijlage opgenomen. Van EMRO BV is de grond
verontreinigd. Een eventuele toekomstige
saneringsverplichting blijft de verantwoordelijkheid van
EMRO BV. De totaalkosten voor aankoop zijn circa €
40.000,- (incl. notariskosten) en komen ten last van het
krediet. Voor de verbreding ontvangen we een bijdrage
van de provincie van maximaal € 74.200,- waar nog geen
rekening mee gehouden was. De kosten worden gedekt
door de baten.
De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en het
aanbestedingsproces is opgestart.
De realisatie in gepland in de periode april tot en met juli
2017 en wordt in fases uitgevoerd. De Altenaweg blijft in
ieder geval van maandag tot vrijdag toegankelijk voor
autoverkeer. Fietsers worden omgeleid.
De rechtsvoorganger van woningstichting Casade,
Het college besluit,
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woningstichting Volksbelang heeft het voormalig
- in te stemmen met het ontheffen van Casade van
gemeentehuis van Waspik in 1997 gekocht van de
de bijzondere bepalingen zoals vermeld in de
gemeente Waalwijk. In de leveringsakte zijn toen o.a.
verkoopakte gemeentehuis Waspik 1997 art.6 lid 2,
afspraken vastgelegd over 2 inventaris stukken. Het gaat
de Sint Nicolaas stoel, en lid 3, schilderij werf
dan over de bruikleen van een schilderij voorstellende de
Ruijtenberg, en Casade daar schriftelijk over te
werf van de firma Ruijtenberg te Waspik en het jaarlijks
informeren,
ter beschikking stellen van de zetel van de raadsvoorzitter - in te stemmen met het, onder voorwaarden van
uit de voormalige raadszaal voor de ontvangst van
goed beheer en verzekeren, in bruikleen geven van
Sinterklaas aan het Sinterklaas comité.
het schilderij aan een nader te bepalen passende
bestemming in de kern Waspik
Casade gaat haar kantoorpand aan de Raadhuisstraat 2 te - het werk in afwachting van deze nieuwe
Waspik verkopen en heeft verzocht om van deze
bestemming op te slaan in het stadhuis van Waalwijk
bijzondere verplichtingen, welke overgedragen zouden
- de nieuwe bestemming t.z.t. voor te leggen aan het
moeten worden op de nieuwe eigenaar, op korte termijn
college ter instemming
ontheven te worden. Het pand is inmiddels niet meer in
gebruik.
Casade wil het meubilair uit de voormalige raadszaal
inclusief de bijbehorende voorzitters stoel (eigendom van
Casade) schenken aan de Hervormde kerk van Waspik en
het schilderij Werf Ruijtenberg teruggeven aan de
gemeente Waalwijk en daarmee de bruikleen
overeenkomst met de gemeente Waalwijk beëindigen.
De secretaris van het Sinterklaas comité Waspik heeft
aangegeven al jaren geen gebruik meer te maken van de
stoel van de raadsvoorzitter en heeft geen bezwaar tegen
het opheffen van deze voorwaarde uit de
koopovereenkomst.
Casade heeft aangegeven om het schilderij, afm. 240 cm x
175 cm, in eiken lijst, op korte termijn over te willen
dragen ter voorkoming van beschadiging/verdwijning. Het
werk zou dan verpakt en opgeslagen kunnen worden in de
opslag op de derde etage van het stadhuis waarmee het
veilig gesteld is.
Heemkunde kring ‘Op 't goede spoor' zou graag mee willen
denken over een passende nieuwe bestemming voor dit
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werk zodat het voor de inwoners van Waspik toegankelijk
blijft in de eigen kern.
Woensdag 15 maart a.s. worden de verkiezingen voor de
Het college besluit,
leden van de Tweede Kamer gehouden. De Gemeente
- de personen die genoemd worden in de lijst
Waalwijk kent voor deze verkiezingen 23 stembureaus.
“Ingedeelde stembureauleden” te benoemen als
Voor de bemensing van deze stembureaus zijn 23
stembureaulid;
voorzitters en 138 stembureauleden gevonden. De namen - personen genoemd op de lijst “Reserveleden
van de voorzitters en stembureauleden vindt u op
stembureau” te benoemen als plaatsvervangend
bijgevoegde lijst “Ingedeelde stembureauleden”.
stembureaulid;
Daarnaast vindt u op de lijst “Reserveleden stembureau”
voor de verkiezingen van de leden van de Tweede
een overzicht van reserve stembureauleden. De ervaring
Kamer op 15 maart 2017.
leert dat er altijd mensen zijn die op het laatste moment
geen plaats kunnen nemen in het stembureau.
Wij stellen voor de personen die genoemd zijn op de lijst
“Ingedeelde stembureauleden” te benoemen als
stembureaulid voor de verkiezingen van 15 maart 2017.
Tevens stellen wij voor bij deze verkiezingen de personen
die op de lijst “Reserveleden stembureau” staan te
benoemen als plaatsvervangende leden.
In 2016 zijn er 11 acties benoemd in het economisch
programma voor De Langstraat. Eén van de actiepunten
gaat om een adequate huisvesting van arbeidsmigranten.
Daarbij is specifiek aangegeven dat er een positieve
inbedding moet zijn van arbeidsmigranten in de lokale
samenleving.

Het college besluit,
- Het PON onderzoek te laten doen naar de inbedding
van Poolse arbeidsmigranten in de lokale
samenleving in De Langstraat met dien verstande dat
het PON wordt verzocht bij het onderzoek een link te
leggen naar het in 2015 door het SCP bureau
landelijk uitgevoerde onderzoek naar
Onderzoeks- en adviesbureau het PON heeft een offerte
arbeidsmigranten. Bezien of d.m.v. het
uitgebracht om nader onderzoek te doen naar wat er nodig inwonerspanel ook de autochtonen Waalwijkers een
is om tot een goede inbedding van Poolse
positie kunnen krijgen in het onderzoek;
arbeidsmigranten in De Langstraat te komen. De
- Hiervoor een bedrag van € 13.000,- (excl. BTW)
gemeenten Heusden en Loon op Zand hebben aangegeven ten laste van Diverse ontwikkelingen samenwerking,
deel te willen nemen aan het onderzoek. Daarnaast zal
grootboeknummer 5974300, in te zetten;
Brabantkennis een financiële bijdrage leveren aan het
- Het onderzoek gezamenlijk uit te voeren met de
onderzoek.
gemeenten Heusden en Loon op Zand, waarbij de
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gemeente Waalwijk optreed als opdrachtgever
De kosten voor de gemeenten zullen naar rato van het
namens de drie gemeenten.
inwoneraantal over de drie gemeenten verdeeld worden.
Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een bedrag van €
13.000,- excl. BTW. Dit bedrag kan ten laste komen van
de post “diverse ontwikkelingen samenwerking”.
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de offerte en
deze namens de drie gemeenten te tekenen.
Zienswijze verkoop Casade heeft een pand in bezit aan de Mgr. Zwijsenstraat
Het college besluit,
woning Casade
21 – 21a te Waalwijk. Het gaat om een commerciële
Een positieve zienswijze af te geven aan Casade ten
ruimte op de begane grond en een dienstwoning op de
aanzien van de verkoop van de woning aan de Mgr.
verdieping. Commercieel vastgoed past niet binnen het
Zwijsenstraat 21a te Waalwijk.
DAEB-segment en daarom wil Casade het pand verkopen.
Onderwerp

De bovenwoning is juridisch en fysiek gekoppeld aan de
commerciële ruimte op de begane grond. De bovenwoning
is in het bestemmingsplan benoemd als dienstwoning ten
behoeve van de commerciële ruimte en bovendien delen
beide panden dezelfde installatie. Het splitsen van beide
onderdelen brengt een aanzienlijke kostenpost met zich
mee. Daarom wil Casade het pand als geheel op de markt
brengen.
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Voor de verkoop van de dienstwoning is toestemming
nodig van de Autoriteit Woningcorporaties. Het verzoek
aan de Autoriteit dient vergezeld te gaan van een
zienswijze van de gemeente ten aanzien van de verkoop.
Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening dient het College de dagen aan te wijzen
waarop een collectieve festiviteit gehouden mag worden.
Op dergelijke dagen mag een horecabedrijf –binnen de
grenzen van het geldende beleid- meer geluid ten gehore
(laten) brengen dan op normale dagen.
Zoals de afgelopen jaren zijn de collectieve dagen
gekoppeld aan (jaarlijkse) evenementen in de drie

Het college besluit,
De collectieve dagen 2017 overeenkomstig bijgaand
overzicht vast te stellen.
College informeren over de extra hoeveelheid werk
de gemeente heeft (o.a. buitendienst) i.v.m. de
toename van 19 naar 31.
In overzicht collectieve dagen 2017 carnaval SprangCapelle toevoegen.
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verschillende kernen. Een overzicht van voorgestelde
collectieve dagen 2017 treft u bijgaand aan. Het aantal
dagen is ten opzichte van 2016 (19), gewijzigd in 31.
Het aantal “individuele dagen” c.q. incidentele festiviteiten
is conform artikel 4.3 van de APV vastgesteld op maximaal
8 per kalenderjaar.
In de gemeente Waalwijk komt het incidenteel voor dat er Het college besluit,
niet-gesprongen explosieven worden aangetroffen. Deze
1. Perceel G1512 als vaste springlocatie aan te
explosieven worden door de Explosieve Opruimingsdienst
wijzen;
Defensie (EOD) overgebracht naar een door het college
2. Maatregelen te treffen om de springlocatie volgens
aangewezen locatie waar de explosieven tot ontploffing
de eisen van de EOD in te richten.
worden gebracht.
De huidige springlocatie is niet meer geschikt omdat deze
locatie momenteel herontwikkeld wordt voor de vestiging
van Bol.com. Daarom is er onderzoek gedaan naar
mogelijke nieuwe locaties. Na onderzoek en na
afstemming met politie en EOD is vastgesteld dat het
perceel met nummer G1512 in Waspik (Scharlo) het meest
geschikt is als springlocatie. De reden hiervoor ligt in het
feit dat dit perceel in gemeentelijk eigendom is, er een
minimale afstand van 140 meter tot gebouwen geldt en er
geen kabels en leidingen onder dit perceel liggen. Met de
gebruikers van het perceel, Enexis en Brabant Water heeft
afstemming plaatsgevonden. Hieruit zijn geen problemen
naar voren gekomen.
Geadviseerd wordt om deze locatie aan te wijzen als
springlocatie en de maatregelen te nemen die daartoe
noodzakelijk zijn (aanbrengen van zand, informeren van
gebruikers, politie en EOD).

