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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 27 OKTOBER 2020
Voorzitter
Griffier
Aanwezig:
AWB
VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
G&P

de heer A.J.W. Boelhouwer
de heer W.A. Ernes
de heer J.A.J. Claessen, mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik,
de heer P.J.A.M. Donders en de heer E.W.H. Rutten
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots, mevrouw S. Harks en de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw S.J. van de Goor–Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
De heer H.M. Kruip
Mevrouw L.I. Smit-Volkers

I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:35 uur welkom en mevrouw
Groeneveld opent de vergadering met een korte overweging over tijden van
crisis.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Claessen wordt, met nummer 9 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Voorstel tot het benoemen van een nieuwe fractievertegenwoordiger
namens de fractie GroenLinks.
Besluit
Mevrouw K.A. Schmidt namens de fractie GroenLinks te benoemen tot
fractievertegenwoordiger voor de resterende raadsperiode 2018-2022.
Aangenomen, zonder stemming.

IV

Beëdigen fractievertegenwoordiger.
Mevrouw K.A. Schmidt legt, in handen van de voorzitter, de verklaring en
belofte af.

V

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.
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VI

Mededelingen.
Er worden geen mededelingen gedaan.

VII

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VIII

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 13 oktober 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

IX

Voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid.
De fracties PvdA, GL, D66, G&P en ZW14 dienen op het voorstel een
amendement ‘keuze optie 2 stille straatstenen Traverse’ (bijlage 1) in.
Dit amendement wordt met hoofdelijke stemming verworpen met 8 stemmen
voor en 9 stemmen tegen:


















De heer J. Claessen
De heer A. Links
Mevrouw A. Groeneveld
De heer C. de Zeeuw
De heer D. Damen
De heer F. Schoots
Mevrouw E. Gremmée
De heer A. Bijnen
Mevrouw J. Verouden
De heer P. Donders
Mevrouw C. Eeken-van Hoof
De heer E. Rutten
Mevrouw S. van Goor-Gelens
De heer J. Hazelaar
De heer G. Lammers
Mevrouw J. Beuger
Mevrouw S. Harks

tegen
voor
tegen
voor
tegen
voor
tegen
tegen
voor
tegen
tegen
tegen
tegen
voor
voor
voor
voor

De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “ZW14 stemt voor
het amendement gezien alle inspanningen die toch tot op heden door alle
aanwonenden zijn gedaan om een verbetering van het woon- en leefmilieu te
bereiken.”
De heer De Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor
het amendement omdat de leefbaarheid en het belang van onze inwoners het
zwaarste tellen.”
Mevrouw Verouden legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor
dit amendement omdat ik het belangrijk vind om als vertegenwoordiger een
zo breed mogelijk oordeel te vormen, enerzijds is dat de informatie die we uit
het raadsvoorstel krijgen maar anderzijds hecht ik ook veel aan kennis en
ervaring, het RIVM en andere mensen die er veel ervaring mee hebben.”
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De heer Rutten legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen het
amendement omdat, gelezen het voorstel, alle argumenten op tafel zijn
neergelegd waarmee we, ook namens de bewoners, voor de straatklinkers als
beste keuze kunnen kiezen; met de minste milieubeletsel en het meeste
snelheid verminderende resultaat en dat is voor alle inwoners het beste.”
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem niet
alleen op basis van mijn eigen argumenten voor het amendement, want ook
het RIVM zegt dat stille straatstenen de toekomst hebben. Ik wil de bewoners
die nu aan de Traverse wonen niet met de gebakken peren laten zitten.”
Besluit
1. Het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid vast te stellen.
2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 3.395.000 voor de
“Herinrichting Traverse Zuid” en als volgt te dekken.
a. € 2.100.000 dekken uit het vGRP
b. € 500.000 dekken uit het bestaande budget Onderhoud Wegen
voor 2021
c. € 795.000 dekken uit het bestaande investeringskrediet van € 2
miljoen voor 2021 voor Duurzaam door Waalre.
3. Het college op te dragen de realisatie van de herinrichting van de
Traverse Zuid in 2021 uit te voeren.
Het voorstel wordt met hoofdelijke stemming aangenomen met 12 stemmen
voor en 5 stemmen tegen:


















De heer J. Claessen
De heer A. Links
Mevrouw a. Groeneveld
De heer C. de Zeeuw
De heer D. Damen
De heer F. Schoots
Mevrouw E. Gremmée
De heer A. Bijnen
Mevrouw J. Verouden
De heer P. Donders
Mevrouw C. Eeken-van Hoof
De heer E. Rutten
Mevrouw S. van Goor-Gelens
De heer J. Hazelaar
De heer G. Lammers
Mevrouw J. Beuger
Mevrouw S. Harks

voor
tegen
voor
tegen
voor
voor
voor
voor
tegen
voor
voor
voor
voor
voor
tegen
tegen
voor

De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen dit
voorstel om twee redenen; in de eerste plaats voor de vorm van de riolering
waarvoor gekozen is, is ZW14 van mening dat dat anders kan en in de
tweede plaats vanwege de verkeerde keuze rond de verharding van de
Traverse.”
De heer De Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
dit voorstel omdat ik het niet kan maken richting de inwoners, om ze op te
zadelen, tientallen jaren, met een rammelbak.”
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Mevrouw Verouden legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
het voorstel, om de riolering, graag een herziening of een betere
onderbouwing waarom dit nu de beste oplossing is voor wat we willen en hoe
te zorgen dat we geen droge grond krijgen in Waalre. En de stille stenen; hoe
kun je daar tegen zijn?”
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
het voorstel vanwege de riolering en de keuze van de stenen.”
De heer Lammers legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
het voorstel omdat het niet beantwoordt aan criteria die wij binnen ZW14
stellen aan nieuw uit te voeren werkzaamheden anno 2020.”
De heer Schoots legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor het
voorstel en wil daarbij aangeven dat het voorstel op heel veel punten goed is
uitgewerkt en ik denk dat Waalre-dorp daar echt aan toe is. Maar ik blijf het
eeuwig zonde vinden dat we niet kiezen voor een betere geluidsreductie
waardoor we overlast in het dorp zouden kunnen verlagen.”
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik zit met een
dilemma omdat ik een amendement heb ingediend dat niet is aangenomen.
Het voorstel is in hoofdlijnen wel wat Waalre nodig heeft, ik ben een
constructieve partij en stem daarom voor het voorstel, maar wel met pijn in
het hart dat wij de bewoners met de gebakken peren opzadelen.”
X

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Tuinen
Oliemolen.
De fracties ZW14 en GL dienen op het voorstel een amendement ‘stel Rooden Groenbijdrage van Oliemolen beschikbaar aan gemeenschap’ (bijlage 2)
in. Dit amendement wordt later ingetrokken.
Besluit
1.
2.
3.

In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze
zoals opgenomen in de ‘Nota beantwoording zienswijzen’;
Het bestemmingsplan “Tuinen Oliemolen” gewijzigd vast te stellen;
Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het
exploitatiegebied.

Aangenomen, zonder stemming.
XI

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 10 november
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

