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Onderwerp

Onttrekking van de Energiestraat aan het openbaar verkeer.

Voorstel

1. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit tot onttrekking van de Energiestraat
aan het openbaar verkeer en het ontwerp ter inzage leggen.

2. Het collegebesluit op de TILS-Iijst te plaatsen.

Inleiding

In het kader van het project Wefthaboulevard worden er momenteel woningbouwplannen
ontwikkeld voor de locaties tennishal en Energiestraat. Met name voor de locatie
Energiestraat dient de openbare weg Energiestraat te worden opgeheven. Daarvoor is een
besluit van de gemeenteraad nodig tot onttrekking van de weg aan het openbaar verkeer.

Beoogd effect/doel

Opheffing van de Energiestraat ten behoeve van de realisering aldaar van woningen

Argumenten

1.1 Voor de realisering van het plan voor de Werthaboulevard is onttrekking aan het
openbaar verkeer nodig.

1.2 ln het te realiseren inrichtingsplan is voorzien in een nieuwe verkeersverbinding
tussen de Penitentenstraat en de Industriekade.
Deze nieuwe verbinding is gesitueerd tegenover de toegang naar de Penitentenhof, circa
35 meter in zuidwestelijke richting ten opzichte van de huidige Energiestraat.

Zie verder bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.
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Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het raadsbesluit tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer heeft geen

financiële of personele gevolgen. Het juridisch gevolg is dat een weg niet meer voor
eenieder toegankelijk is en daardoor kan worden opgeheven.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/ participatie

Het ontwerp-raadsbesluit wordt ter inzage gelegd waarbij er gelegenheid is zienswijzen in

te dienen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Monique Bessems, afd. PPS

Dirk Franssen, afd. OG

Extern:

Bijlagen:

ontwerp raadsvoorstel met besluit
teken ing Energ iestraat
tekening plangebied Werthaboulevard met aanduiding deelgebieden
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