*BI.0180098*

NOTA VOOR
DE RAAD
Datum: 13 juni 2018
Nummer raadsnota: BI.0180098
Onderwerp: Onttrekking van wegen uit de openbaarheid (Slotjes midden, deelplan 3 en 4)
Portefeuillehouder:
Witte

Bijlagen:
Overzicht uit de
openbaarheid te onttrekken
delen

Ter inzage:

Voorstel:
1. Ten behoeve van de bouw van woningen in Slotjes midden (deelplan 3 en 4), delen van de
Wilhelminakanaal noord, Thorbeckestraat en Loevesteinlaan te onttrekken uit de openbaarheid,
zoals aangegeven op bijlage 1.
2. Uw besluit te publiceren in de Staatscourant en weekblad Oosterhout.
Samenvatting
Slotjes Midden is de woonwijk gelegen tussen de Van Oldeneellaan, de St. Antoniusstraat het
Wilhelminakanaal en de Slotlaan. Gemeente en Thuisvester hebben in 2008 afspraken gemaakt om in
deze na-oorlogse wijk samen maatregelen te nemen op het gebied van sociale samenhang,
woningbouw en openbare ruimte. Op deze wijze wordt de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van
de wijk vergroot. De herstructurering heeft betrekking op het vernieuwen van een deel van het
woningbestand (met name portiekflats) en de herinrichting van het openbaar gebied (straten en
openbaar groen).
Voor wat betreft de deelplannen 3 en 4 (Loevensteinlaan, Thorbeckestraat en Wilhelminakanaal
Noord) zijn de plannen als volgt. Aan de Loevensteinlaan/Thorbeckestraat worden 23 grondgebonden
woningen gebouwd en aan het Wilhelminakanaal Noord 45 appartementen. In het gedeelte tussen de
Loevensteinlaan, de Van Hogendorpstraat en de Pieter Vreedestraat worden 23 grondgebonden
woningen gebouwd.
Een deel van de te bouwen grondgebonden woningen en gestapelde appartementen komen ter
plaatse van nu nog openbare ruimte. De ruimte behorende bij de (recentelijk gesloopte flats) blijven
aan de openbaarheid onttrokken.
Op grond van artikel 9 van de Wegenwet heeft het college het voornemen uitgesproken om aan de
raad voor te stellen deze delen uit de openbaarheid te onttrekken. Het voornemen van het college is
gepubliceerd in de Staatscourant en weekblad Oosterhout. In de periode van zes weken na publicatie
zijn geen zienswijzen ingediend.
Wat willen we bereiken?
Op grond van artikel 9 van de Wegenwet kunnen bepaalde wegen op initiatief van de gemeente bij
raadsbesluit aan het openbaar verkeer onttrokken worden. Deze procedure moet noodzakelijkerwijs
worden doorlopen, voorafgaand aan de ingebruikname van de panden.

Wat gaan we daarvoor doen?
Omdat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van dit besluit is het
voornemen van B&W om de raad voor te gaan stellen om over te gaan tot het onttrekken uit de
openbaarheid inmiddels bekend gemaakt. Het voornemen van B&W heeft zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Tegen uw raadsbesluit kan, na publicatie, gedurende vier weken beroep worden ingesteld bij de
rechtbank. Overeenkomstig artikel 9 van de Wegenwet zal het raadsbesluit finaal worden
medegedeeld aan Gedeputeerde Staten.
Wat mag het kosten?
Nvt.
Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie?
Nvt.
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BESLUIT VAN
DE RAAD

Nummer: BI.0180098

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
Gelet op artikel 9 van de Wegenverkeerswet;
Gelezen het voorstel van het college van 13 juni 2018;

BESLUIT:
Ten behoeve van de bouw van grondgebonden en gestapelde woningen delen van de
Wilhelminakanaal noord, Thorbeckestraat en Loevesteinlaan uit de openbaarheid te onttrekken, zoals
aangegeven in de bijlage.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier
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