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Nieuwe haven
Waalwijk en de haven zijn net zo met elkaar ver-
bonden als frites met mayonaise. Zonder smaakt 
het niet. Over een nieuwe haven spreken we al 
zo’n vijftien jaar met elkaar. Nu is wethouder 
Ronald Bakker erin geslaagd om het plan helemaal 
rond te krijgen. De laatste hindernis – stikstof – 
moet te overbruggen zijn. En dan: graven maar.

Nieuwe energiebronnen
Wethouder Dilek Odabasi zet haar beste been-
tje voor om alternatieve energiebronnen op ons 
grondgebied gerealiseerd te krijgen. In opdracht 
van Den Haag, maar ook omdat we zelf inzien dat 
afhankelijk zijn van aardbevinggas uit Groningen 
of dictatorgas van Poetin geen oplossingen zijn. 

Nieuwe woningbouwplannen
Wethouder Eric Daandels is nauw betrokken 
bij nogal wat nieuwe woningbouwplannen. In 
Driessen. In Akkerlanen. In het centrum door 
leegstaande winkelruimte door woningen te ver-
vangen. Aan de Gedempte Haven. Bouwen, bou-
wen, bouwen. Vreemd is het niet wanneer je naar 
de gemiddelde stijging van de huizenprijzen kijkt. 
Vooral voor starters is het moeilijk instappen wan-
neer we niet snel en flink gaan bouwen.

Wat overal en altijd speelt. Het lukt je alleen wan-
neer je weet wat volhouden is. Of het nu om co-
rona gaat of om de ontwikkeling van onze eigen 
gemeente. Alleen met volhouders maken we stap-
pen. En die heeft Waalwijk genoeg. 

Volhouden is van alle tijden

Nol Kleijngeld

Het thema van dit Jaaroverzicht 2020 is  
'volhouden'. Het past helemaal in het huidige 
tijdsgewricht. De overkoepelende noemer in alle 
persconferenties van Mark Rutte was altijd: 
volhouden. Ook in het nieuwe jaar zal het toepas-
selijk blijven. Vaccinatie biedt perspectief, maar 
corona zal écht niet als sneeuw voor de zon ver-
dwijnen. Was het maar zo simpel.

Plannen genoeg
Maar volhouden is veel breder toepasbaar. Is 
ook niet alleen iets van nu, maar van alle tijden. 
Kijk naar wat er uit het stadhuis komt. Plannen 
genoeg. Een nieuwe haven. Een nieuw schoenen-
museum. Woningbouw in Akkerlanen en op ver-
schillende plekken in de stad. Nieuwbouwflats in 
Bloemenoord door Casade. Wind- en zonne-ener-
gieprojecten aan de noordkant van de Maasroute. 
Dynamiek genoeg. Dat moet ook als je als stad 
niet stil wilt blijven staan. Tegen de wethouders 
zeg ik regelmatig: ‘Liever een extra vergadering 
over iets nieuws dan over wat er geschrapt moet 
worden omdat de gemeente elk jaar wat krimpt.’

Wanneer je wat beter naar de totstandkoming van 
dit soort projecten kijkt, zie je één constante: het 
duurt altijd lang. Jaren, soms decennia. Zo is het, 
zo was het en zo zal het altijd blijven. In de jaren 
negentig kostte het toenmalig wethouder Henk 
Heuverling tien jaar om het nieuwbouwplan voor 
De Leest door de raad te slepen. Ikzelf heb als 
wethouder jaren nodig gehad om sporthal De Sla-
gen een stap dichterbij te krijgen. 

Nieuw schoenenmuseum
De bouw van een nieuw schoenenmuseum in het 
hart van de stad is enkele maanden geleden van 
start gegaan. Eindelijk. Na twintig jaar volhouden. 
Het is een mooi compliment voor wethouder John 
van den Hoven die uiteindelijk een ‘go’ van de ge-
meenteraad kreeg. Met een beetje geluk vindt de 
opening vóór carnaval 2022 plaats.

De termijn van onze stadsdichter Joep Trommelen 
zit er op na vier jaar. Zijn laatste bijdrage in de 
vorm van een column vind je hier. 

Tsjongejonge
Tsjongejonge, wat is er het afgelopen jaar een 
beroep gedaan op ons vermogen om te volhar-
den in barre tijden. Wellicht hebben de meeste 
Waalwijkers ontdekt dat ze meer doorzettingsver- 

mogen in huis hebben dan ze zelf dachten. Met 
de rug tegen de muur tonen zich immers verbor-
gen krachten in jezelf. 
Waalwijkers bezitten eigenschappen die zorgen 
voor extra weerstand. Mix Sprangse en Besoyense 
eigenheid, Waspikse cohesie, Baardwijkse eigen-
gereidheid en het de-mouwen-opstropen (je leest 
het goed: mouwen en niet mauwen!) van Waal-
wijk en je smeedt in het heetst van de strijd een 
ijzersterk dna. Waarmee zelfs een onvoorstelbaar 
raar jaar als 2020 het hoofd te bieden is.

Vier jaar lang mocht ik jullie stadsdichter zijn. 
Vier jaar lang heb ik getracht dat dna te laten zien 
en te versterken met taal als gereedschap. Vier 
jaar lang heb ik daar van genoten.

Wie ergens in volhardt, en vorig jaar hebben we 
dat allemaal ervaren, kan niet zonder spel, zonder 
verbeelding. Kortom: zonder cultuur. Volharden 
doe je immers op meer dan brood alleen. Energie 
kun je alleen ergens aan besteden als je die ook 
ergens kunt ‘tanken’. Kunst en cultuur zijn een 
prima tankstation voor onze geest. Met de komst 
van het nieuwe schoenenmuseum en de opname 
van onze Sint Jan in het grootste museum van 
Nederland, is dat in Waalwijk geen enkel pro-
bleem! 

Vol vertrouwen draag ik het stadsdichtersstokje 
dan ook over aan mijn opvolg(st)er. 

Portefeuille: 
• Openbare orde en veiligheid
• Algemeen bestuur (inclusief 

publiekszaken en communicatie)
• Handhaving
• Strategische visie 
• Internationale contacten 
• Regionale samenwerking 
• Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
• Hart van Brabant 
• Relatiebeheer Economische Zaken
• Evenementen (vergunningen)
• Personeelszaken

• De Waalwijkse gemeenteraad bestaat uit 28 leden van 10 politieke  
 partijen. Zij zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018  
 door de inwoners gekozen. 
• Het college wordt gevormd door de burgemeester en vier  
     wethouders (B&W). Zij vormen het dagelijks bestuur van de  
      gemeente. 
• De burgemeester is benoemd door de Kroon (= ministerraad en  
      de koning), op voordracht van de gemeenteraad.  
      De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. Zij hebben  
      ieder hun eigen taakgebieden (= portefeuille).
• De gemeenteraad heeft de taak kaders en regels te stellen.  
 Het college van B&W heeft de taak leiding te geven aan de  
 uitvoering van die regels. De gemeenteraad controleert achteraf  
 of het college de taken volgens afspraak heeft uitgevoerd.

Het college, de gemeenteraad: 
hoe zit het ook alweer?

Burgemeester
Nol Kleijngeld

Tjongejonge door stadsdichter Joep Trommelen

"Alleen met volhouders 
maken we stappen. 
En die heeft Waalwijk 
genoeg."



Ondanks de coronacrisis zijn er in 2020 ook mooie dingen gebeurd.  Zo zijn er verschillende activiteiten geweest in het 
kader van duurzaamheid en zwerfafvalbestrijding. Op deze pagina vind je hiervan enkele voorbeelden. 

Winnaar duurzaamheidsprijs
De 17 jarige Milos Boksan wint Waalwijkse duurzaamheidsprijs 2020 met zijn app om 
voedselverspilling in supermarkten tegen te gaan.

Gratis bandenspanning service
In het kader van duurzaamheid, organi-
seerden we de actie 'Band op spanning'. 
Inwoners konden gratis de bandenspanning 
van hun auto laten meten. De juiste ban-
denspanning scheelt brandstof en is beter 
voor het milieu.

Regionale Energie- en Klimaat strategie 
(REKS)
Samen plannen maken over hoe en waar we 
energie kunnen besparen. Waar we duurzame 
energie met zon en wind kunnen opwekken. 
Welke mogelijkheden er zijn voor het verwar-
men van onze huizen zonder gas. En hoe we 
onze omgeving kunnen aanpassen aan het 
veranderende klimaat.

Nieuwe led-verlichting in Waalwijk

Ideale klimaatadaptieve straat
Leerlingen van Scholengemeenschap 
De Overlaat inspireren de gemeente  
met ideeën voor een ideale klimaat- 
adaptieve straat.

Concept Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie
Op 6 februari 2020 besloot de gemeenteraad de Concept Kadernota Grootschalige Opwek 
Duurzame Energie vrij te geven voor een consultatie- en participatietraject met inwoners. 
Tussen juni en oktober 2020 was er een uitgebreid participatietraject, waarbij een enquête 
is verspreid bij alle woonadressen in de gemeente. Inwoners konden daarnaast tot 1 okto-
ber reageren op de Concept-Kadernota. In totaal zijn er 114 reacties binnengekomen.

Aanpak zwerfafval
Om zwerfafval en afval naast de containers tegen te gaan, deden we verschillende dingen. 
Zo kregen alle containers een nieuwe containersticker. Ook 'wrapten' we containers met 
de meest herkenbare gebouwen uit Waalwijk. Daarnaast kregen sommige containers een  
containertuintje. Het bijplaatsen van afval wordt dan lastiger en het zorgt tegelijkertijd voor 
meer groen en een grotere biodiversiteit. Tot slot brachten we met milieuvriendelijke verf  
boodschappen aan rondom de containers.

'Eet je snoep zonder troep!' - campagne 
Deze campagne is bedacht voor de snoep-
route door leerlingen Dr. Mollercollege 
samen met Albert Heijn en omwonenden.

Actie geveltuintjes
De geveltuintjesactie in juli zorgt voor ver-
groening en samenwerking.

Week van ons water
Een jaarlijkse themaweek waar water centraal 
staat. Wat doen wij en wat doe jij tegen tegen 
de gevolgen van extreme neerslag en langdu-
rige droogte? We deelden verschillende tips 
van en aan inwoners. 

www.waalwijk.nl/weekvanonswater

Test met groene parkeerplaatsen
Op de parkeerplaats aan de Taxandriaweg zijn vier groene parkeerplaatsen aangelegd. Een test 
om te ervaren of dit duurzame alternatief past bij de beheereisen van de gemeente Waalwijk. 
Als de test slaagt, worden de groene parkeerplaatsen gebruikt bij reconstructieplannen van de 
gemeente.

Maak van je mondkapje géén zwerfkapje 
Deze oproep deden wij aan alle inwoners in onze gemeente. Én we vroegen op straat wat 
onze inwoners nou van die rondzwervende mondkapjes vinden.

2020 waalwijk 
IN BEELD
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We gaan niet bij de pakken neerzitten

De binnenstad van Waalwijk 
moet anders. Het is jaren een 
‘place to buy’ geweest. Een plek 
waar je kwam om te shoppen. 
Dat is met de opkomst van on-
line winkelen en de leegstand 
flink veranderd. We kunnen en 
willen niet meer terug naar zo’n 
‘ouderwets’ winkelcentrum. In 
Waalwijk willen we het centrum 
omtoveren tot een ‘place to be’. 
Je komt niet om even snel iets te 
kopen, maar je blijft juist langer 
hangen. Bezoekers combineren 
een boodschap met een hapje of 
drankje en andere activiteiten. 
Je komt voor de (totaal)beleving. 
Maar dit is niet zomaar gere-
geld. Het is een marathon, geen 
sprint. Ondanks corona hebben 
we een aantal flinke stappen 
gezet richting een plek waar 
Waalwijkers (en mensen van 
buiten onze regio) graag komen, 
verblijven en ook blijven komen!

Nieuwe schoenenmuseum
Na jaren van onzekerheid, mis-
lukte plannen en andere obsta-
kels gaat het dan toch gebeuren. 
Eind vorig jaar zijn we gestart 
met de bouw van het nieuwe 
schoenenmuseum in het oude 
gemeentehuis aan het Raadhuis-
plein. Het museum wordt niet 
zomaar een klassieke kijkdoos. 
Het nieuwe museum belooft een 

ware ontdekkingsreis te worden 
voor de toekomstige bezoekers. 
In het museum staan vier pijlers 
centraal: beleving, erfgoed, in-
novatie en eigentijdse ambacht. 
Er is ruimte om je te laten ver-
rassen, er te bewonderen, te 
ontmoeten en te maken. Op 
www.schoenenmuseum.nl vind 
je meer informatie. 

Mogelijke verhuizing bibliotheek
Samen met de Sanders Retail 
Groep en de bibliotheek on-
derzoeken we of we de biblio-
theek kunnen verplaatsen naar 
de oude jongensschool in het 
centrum. Als dit doorgaat, geeft 
dit een extra ‘boost’ aan de le-
vendigheid in de binnenstad en 
komt de bieb als ontmoetings-
plaats nog centraler te liggen 
voor het publiek. 

Ontwikkeling De Els
Helaas staan er erg veel winkels 
leeg in De Els en is het ontzet-
tend lastig om deze leegstand 
met nieuwe winkels in te vullen. 
Het is dus nodig dat ook De Els 
weer een levendige en aantrek-
kelijke plek wordt.  
De neuzen van alle betrokkenen 
staan nu gelukkig dezelfde kant 
op. Samen met een ontwikkelaar 
zijn we nu aan de slag om De 
Els te ontwikkelen van een plek 

van enkel en alleen winkels naar 
een plek waar je kunt wonen, 
werken én winkelen.

Omgeving
Ook kleinere ontwikkelingen 
kunnen voor een grote impact 
zorgen. Denk aan de Winterdijk. 
Deze straat staat al een tijdje op 
de planning om aangepakt te 
worden. Dit hebben we bewust 
wat naar achteren geschoven, 
zodat dit straks perfect aansluit 
op de ontwikkelingen rondom 
het nieuwe museum. Of noem 
iets ‘kleins’ als de bijna honderd 
jaar oude muziekkiosk die we in 
de stadstuin hebben geplaatst.  
Duidelijk is dat we alleen resul-
taat krijgen als we doorzetten. 

Doorzetten
Dat doorzettingsvermogen past 
bij ons Waalwijkers. Wij gaan 
niet bij de pakken neerzitten. 
Het kost soms wat bloed, zweet 
en tranen, maar het brengt 
ons dan ook iets moois. Ik ben 
ontzettend trots op iedereen 
die meewerkt aan het aantrek-
kelijker maken van ons centrum 
en wens jullie alle goeds voor 
dit jaar.

Vrijheid om opnieuw te ondernemen

Het ging net zo lekker begin 2020. Met een lage 
werkeloosheid en een aangenaam economisch 
klimaat. Tot we in maart vorig jaar werden gecon-
fronteerd met iets wat niemand van ons eerder 
had meegemaakt. Een pandemie. Een virus dat 
ons land tot aan het eind van het jaar zou blijven 
ontwrichten. 

Alle hens aan dek
Voor onze sociale dienst Baanbrekers was het 
direct alle hens aan dek. Onmiddellijk werd 
vanuit de Rijksoverheid een breed pakket aan 
steunmaatregelen voor getroffen ondernemers 
aangekondigd. Dat betekende nogal wat. Er was 
geen duidelijke regelgeving. Maar de medewerkers 
van Baanbrekers gingen direct aan de slag om 
zo snel mogelijk voorschotten voor levensonder-
houd uit te betalen. Het ging hier om honderden 
zelfstandige ondernemers, zonder personeel, die 
door de sluiting van onder meer de horeca en de 
afgelasting van evenementen per direct zonder 
inkomsten waren komen te zitten. 

Veerkracht
Heel veel inwoners van onze gemeente zijn onge-
nadig getroffen door de noodzakelijke maatrege-
len die moesten worden getroffen om onze meest 
kwetsbare mensen te beschermen. Velen hebben 
enorme veerkracht getoond door op slimme wijze 
om te gaan met een steeds weer veranderende 
werkelijkheid. Voor een groot aantal onderne-
mende stadsgenoten werd 2020 het ook het jaar 
waarin het roer - vaak noodgedwongen - werd om-
gegooid. Soms tijdelijk, maar zoals het er nu naar 
uitziet ook vaak voorgoed. 

Stikstofcrisis
Soms vergeten we dat er, ondanks de gunstige 
economische omstandigheden in het begin van 
het jaar, ook al problemen waren ontstaan op an-
dere gebieden. In mijn aandachtsgebieden heeft 
de zogenaamde stikstofcrisis ook in 2020 veel 
aandacht gevraagd. Twee grote projecten waar-
voor ik de verantwoordelijkheid draag, werden 
opnieuw uitgesteld. De realisatie van een nieuwe 
haven aan de Maas en de nieuwe op- en afritten 
van de A59 bij Waalwijk-Oost. Landelijke regels 
om stikstof ergens weg te nemen en de ontstane 
ruimte gedeeltelijk weer te gebruiken voor nieuwe 
ontwikkelingen, bleven tot september uit. Bureau-
cratie die tot veel oponthoud bij - ook al voor de 
werkgelegenheid broodnodige - bouwprojecten 
zorgt. En dat oponthoud kost veel geld. Geld dat 
we als gemeenschap veel nuttiger hadden kunnen 
gebruiken. 

Opnieuw ondernemen
Maar we hebben doorgezet. En aan het eind van 
2020 schijnt er licht aan het einde van tunnel. 
Op allerlei gebied. De stikstofregels zijn er. 
De projecten kunnen hopelijk snel van start. 
En, nog veel belangrijker: het vaccin is er. 
Een vaccin dat ons hopelijk snel weer kan laten 
genieten van dat wat we in 2020 zo hebben 
moeten missen. Zaken die we vanaf nu meer op 
waarde weten te schatten. 
En de vrijheid om - opnieuw - te ondernemen.

Ronald Bakker

VVD

Portefeuille: 
• Economische zaken
• Insteekhaven
• Havens
• Relatiebeheer Economische zaken
• Midpoint Brabant
• Baanbrekers
• Participatiewet
• Verkeer, Vervoer en waterstaat
• Parkeren
• Grootschalige opvang arbeidsmigranten
• Gemeentelijke dienstverlening
• Informatie en automatisering
• Wijkwethouder Sprang-Capelle

Wethouder
Ronald Bakker (VVD)

Portefeuille: 
• Financiën
• Nieuwe Schoenenmuseum
• Centrumontwikkeling / binnenstad
• Openbare Werken
• Sportactiviteiten en -accommodaties
• Cultuur, Recreatie en toerisme
• Evenementen
• Coördinatie wijkgericht werken
• Wijkwethouder Waalwijk-Noord

Wethouder
John van den Hoven 
(LokaalBelang)

"We krijgen alleen  
resultaat als we  
doorzetten. 
Dat doorzettings-
vermogen past bij  
ons Waalwijkers." 

  John van den Hoven

"We hebben door-
gezet. En aan het 
eind van 2020 schijnt 
er licht aan het einde 
van de tunnel." 



AANTAL INWONERS

48.834
AANTAL GEBOORTES

   454
AANTAL OVERLEDEN

   550

waalwijk 
in cijfers
Ook over het jaar 2020 hebben we een aantal feiten en cijfers op een rijtje gezet. 

MEEST POPULAIRE 

MEISJES:
ZOË  (4X) 

ZOÉ  (1X)

JONGENS:
SEM  (6X)

MILAN  (6X)

LUUK  (6X)

BABYNAMEN

HUWELIJKSJUBILEA

21O

4O

 9

50 jaar 
getrouwd

60 jaar 
getrouwd

65 jaar 
getrouwd

100 + JARIGEN

   7
VERHUISD

2798
2105
  406

In Waalwijk 
komen wonen

Vertrokken  
uit Waalwijk

Vertrokken 
naar buitenland 

BIJZONDERE
ONDERSCHEIDINGEN

Koninklijke onderscheiding    18

Koninklijke Erepenning        1

Carnegie Heldenfonds        1

Ereteken voor Orde & Vrede    1 
en Demobilisatie  

KLANT
CONTACT
CENTRUM

VOLGERS 
SOCIAAL 
MEDIA

6304

4118
2811

Afgehandeld

uit 
2020

uit  
eerdere
jaren

  75
  16

KLACHTEN

92
Ontvangen

Afgehandeld

uit 
2020

uit  
eerdere
jaren

    91
 36

BEZWAARSCHRIFTEN

Ontvangen

147

  

BEZOEKERS WEBSITE 
WWW.WAALWIJK.NL  
PER DAG  
    2515
Meest gezochte pagina's:
1. Afvalkalender
2. Afspraak maken
3. Pierwszy meldunek w 
4. Holandii (Pools voor eerste  
    inschrijving in Nederland) 
5. Milieustraat
6. Laatste nieuws coronavirus

Meest gezochte woorden:
1. Rijbewijs
2. Vacatures
3. Afvalkalender
4. WMO
5. Hondenbelasting

Telefoontjes
extern

49.994
Telefoontjes
afgehandeld 

45.928
Afspraken  
Publieksbalie

18.426
Afspraken  
gemaakt via  
internet 

38,4%

2020 
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De jeugd verdient een gezonde en gelukkige toekomst!
Samen hebben we een bijzonder jaar achter de 
rug. Een jaar waarin we kennis hebben gemaakt 
met een pandemie. Over de gevolgen van deze 
grote epidemie op onze gezondheid, ons sociaal 
maatschappelijk leven en onze economie is al veel 
gezegd en geschreven.

Doorzettingsvermorgen
Van iedereen werd doorzettingsvermogen ver-
wacht. Leuzen als “Hou vol!“ en “Samen tegen 
corona“ hebben we heel vaak gebruikt. Vanuit 
saamhorigheid zijn fantastische initiatieven ont-
staan om deze tijd draaglijker te maken. 
En natuurlijk was en is het niet altijd even makke-
lijk om vol te houden en om deze moeilijke periode 
positief te doorstaan. Helaas kennen we inmiddels 
allemaal wel iemand die ernstig ziek geworden of 
overleden is aan corona. En het is nog niet over!

Mensenmens
Ik ben van nature positief ingesteld en probeer het 
glas eerder halfvol te zien dan halfleeg. Het afgelo-
pen jaar was ook voor mij een bijzonder lastig jaar. 
Ik ben een mensenmens en haal mijn energie uit 
de contacten die ik heb met anderen. We hoeven 
het niet altijd eens te worden, als we maar met 
respect naar elkaar kunnen luisteren en kunnen 
praten met elkaar. In mijn werk probeer ik zoveel 
mogelijk papierloos te werken, maar als ik een 
boek lees moet ik het in mijn handen hebben. 
Ik wil het voelen, ik wil het ruiken. Dat is voor mij 
met (persoonlijke) gesprekken ook zo. Ik wil men-
sen zien, recht in de ogen kunnen kijken en de 
sfeer kunnen proeven. Dat gaat nu vaak niet, waar-
door we veroordeeld zijn tot gesprekken via het 
scherm. Ik ga daar nooit aan wennen!  

Volhouden in coronatijd, dat is voor veel mensen niet makkelijk. Een dierbare verloren, thuiswerken of 
geen werk meer, de horeca gesloten, overal mondkapjes. Ik heb respect voor mensen die in moeilijke 
situaties zichzelf bijeen rapen en er het beste van proberen te maken. 

Van betekenis zijn
Een crisis verhoogt je kansen om van betekenis te zijn. De behoefte aan liefde en waardering wordt 
vele malen groter. We zien in de maatschappij gelukkig een overvloed van mooie, hartverwarmende 
initiatieven ontstaan. Initiatieven voor mensen die alleen zijn, kwetsbaar zijn en/of het moeilijk heb-
ben. 

Blijven meedoen
Als gemeente willen we dat iedereen in Waalwijk mee kan blijven doen in onze samenleving en zo lang 
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven. Wie hulp nodig heeft krijgt hulp. 
Door de coronacrisis zijn veel activiteiten in onze gemeente fysiek niet meer te volgen. Daardoor valt 
er veel sociaal contact weg. Naast het 'op de been houden' van ons zorglandschap hebben we de 
afgelopen periode sterk ingezet op het herstel van dat sociaal contact. We hebben nieuwe diensten op-
gezet. Denk daarbij aan de boodschappendienst voor mensen die door ziekte of (preventieve) isolatie 
zelf geen boodschappen meer kunnen doen. Of belmaatjes om in de behoefte aan sociaal contact te 
voorzien, dus voor een praatje of een luisterend oor. Voor onze inwoners hebben we contactcirkels op-
gezet. Binnen een vaste cirkel bellen mensen elkaar. Wordt de cirkel doorbroken, dan is er misschien 
iets aan de hand. We maken afspraken over wat er dan moet gebeuren. Zo houden we de sociale con-
trole ook tijdens deze crisis overeind. Ook andere praktische ondersteuning  zoals het ophalen van 
medicijnen of vervoer naar (ziekenhuis)afspraken heeft in deze crisistijd verder vorm gekregen. 

Volhouden
Als we willen dat de economie weer kan floreren, de ondernemers hun werk kunnen oppakken, dat er 
minder mensen aan het virus overlijden, dat we weer normaal op bezoek kunnen bij onze ouders in 
verzorgingshuizen en dat zorgmedewerkers weer onder normale omstandigheden hun werk kunnen 
doen, dan zit er maar één ding op en dat is volhouden!

De coronacrisis zit ons flink tegen maar laten we onze moed niet verliezen. Het gaat niet om wat je 
overkomt maar om wat je daarmee doet!
 

Eric Daandels

Socialer, groener en duurzamer
Ondanks corona hebben we dit jaar hard gewerkt 
om onze mooie gemeente nog socialer, groener 
en duurzamer te maken. We zijn gestart met een 
aantal projecten die tot stand zijn gekomen in 
samenwerking met onze inwoners en organisa-
ties. Ik noem bijvoorbeeld de uitvoering van de 
groene agenda en de sociale agenda. We hebben 
duurzaamheidsbeleid gemaakt met een concreet 
uitvoeringprogramma en staan nog voor vele uit-
dagingen. 

Zorg en aandacht jeugd
Het belangrijkste thema voor mij voor 2021 is de 
zorg en aandacht voor onze jeugd. Samen staan 
we aan de vooravond van een belangrijke maat-
schappelijke opgave. Een opgave om ervoor te zor-
gen dat de jeugd van nu een gezonde en gelukkige 
toekomst behoudt. Daar voel ik mij verantwoorde-
lijk voor. Mijn ouders hebben er alles aan gedaan 
om mij een betere toekomst te geven. 
Die taak heb ik overgenomen voor mijn kinderen 
(lees: onze jeugd). 

Ik wens je een jaar vol doorzettingsvermogen om 
vooral gezond en gelukkig te zijn en te blijven! 
#Houvol!

                   
                             
       
  Dilek Odabasi

Portefeuille: 
• Coördinatie Sociaal domein
• Jeugdzorg / jeugdbeleid
• Duurzaamheid en energiebesparing
• Milieu, natuur en landschap
• Afvalbeleid
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Kinderopvang
• Migrantenbeleid (integratie)
• Dierenwelzijn
• Wijkwethouder Waalwijk-Zuid

Wethouder 
Dilek Odabasi  
(GroenLinksaf )

Wethouder 
Eric Daandels (CDA)

Portefeuille: 
• Wmo
• Ruimtelijke Ordening en Volks- 

huisvesting
• Grondbedrijf
• Gemeentelijk vastgoed/beheer/ 

onderhoud
• Arbeidsmigrantenhuisvesting
• Vergunningsverlening/regionale  

omgevingsdienst
• Monumenten en archeologie
• Wijkwethouder Waspik

Een crisis verhoogt kansen om van betekenis te zijn

"Laten we de moed 
niet verliezen. Het 
gaat niet om wat 
je overkomt maar 
om wat je daarmee 
doet!"

"Het belangrijkste 
thema voor mij in 
2021 is de zorg en 
aandacht voor  
onze jeugd."  



Ondanks de coronacrisis zijn er in 2020 ook mooie dingen gebeurd. Initiatieven vóór en dóór inwoners, 
activiteiten vanuit GO Waalwijk, de opening van een voedselbos en de start van het nieuwe schoenenmuseum 
zijn enkele voorbeelden. Op deze pagina's enkele activiteiten in beeld.  

Opening regenboogzebrapad
Op 9 september werd het regenboogzebrapad in de Wilhelminastraat in Waalwijk 
geopend. Het initiatief kwam van 11 leerlingen van het Dr. Mollercollege. Samen met de  
gemeente hebben ze deze plek ter hoogte van de Teresiaschool uitgekozen.

Waalwijk werkt… gewoon door! 
Ook tijdens de coronacrisis. Trots op alle mooie initiatieven in onze gemeente. Daarover 
maakten we een video-item.

Herdenking Kapelsche veer
Op 31 januari was de herdenking ter nagedachtenis aan de strijd om het Kapelsche veer.  
75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog hier voor de inwoners van Sprang- 
Capelle. In verband met corona konden andere evenementen in het kader van 75-jaar 
bevrijding helaas niet doorgaan. 

Opening speeltuin in Marijkelaan in Waspik 
Op 16 september opende wethouder Eric Daandels feestelijk een speeltoestel voor de 
buurtkinderen.

Dodenherdenking 4 mei
In verband met corona vond  
dodenherdenking op 4 mei niet 
plaats bij één van de oorlogsmo-
numenten in onze gemeente. 
Daarvoor in de plaats was er een 
digitale dodenherdenking.

Monument Holocaust
Het monument ter herinnering aan de Holocaust was 
begin dit jaar te zien in het GMHK in Waalwijk. 

Bewegen met GO Fit 
GO Fit cognitieve fitness in de binnentuin 
van de Hollandsestraat in Waalwijk.

Sporten met GO Play 
Met het doorlopende programma GO Play 
Sport na School konden kinderen kennis-
maken met allerlei sporten. Zo waren de 
buurtsportcoaches drie weken te gast bij TC 
Raoktum in Sprang-Capelle.

Bewegen met GO Fit
GO Fit beweegactiviteiten in de binnentuin 
van Basilica in Waalwijk.

Open GO-dag 
Op 5 september organiseerde GO Waalwijk 
de Open GO-dag: diverse aanbieders van 
sport en cultuur organiseerden een klein-
schalige open dag. Op het Raadhuisplein 
presenteerden onder andere Kickers Waal-
wijk zich en ook was de Sport- en Spelbus 
aanwezig.

Ondertekening Lokaal Sportakkoord Waalwijk
23 organisaties uit de gemeente Waalwijk ondertekenden op 6 oktober het Lokaal Sport-
akkoord. Gezamenlijk gaan de organisaties aan de slag met diverse acties, met als hoofd-
doel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Links wethouder 
John van den Hoven, rechts Marja Nieuwenhuis, adviseur Lokale Sport.

Waalwijkse winkelstraat Fairtrade
Waalwijk krijgt als tweede gemeente in Nederland een 
'Fairtrade-straat’. Het gaat om de Grotestraat, waar een 
flinke groep winkeliers zich aan sluit bij het project. Zij 
zetten zich in voor eerlijke handel met speciale aan-
dacht voor producenten uit ontwikkelingslanden.

2020 waalwijk 
IN BEELD



Opening brug
De brug aan de Valkenvoortweg is vervan-
gen voor een nieuwe. Met een speciale 
motorrit werd de brug begin december 
geopend.

Sjees e-bike pool 
Bedrijven kregen de kans om hun 
medewerkers een e-bike als woon-werk-
vervoersmiddel te laten testen.

Smart Move
Hoe kunnen we mensen eenvoudiger 
van het stadscentrum naar de bedrij-
venterreinen krijgen? Kunnen we geza-
menlijk vervoer organiseren voor onze 
werknemers? Kunnen we goederen van 
de nieuwe binnenhaven automatisch en 
duurzaam afhandelen? Zijn al de pak-
ketjes niet slimmer te vervoeren naar 
ophaalpunten? Om deze vragen te kun-
nen beantwoorden is het Smart Move 
Waalwijk programma gestart.

Opening brandweerkazerne
De brandweer Waalwijk is deze zomer verhuisd naar een brandweerkazerne aan de Groen-
straat/Taxandriaweg in Waalwijk. In verband met het coronavirus was er geen officiële ope-
ning van het pand. 

Online burgerparticipatie 
In een periode waar fysieke bijeenkomsten 
niet mogelijk zijn, zochten we alternatieve 
manieren om onze inwoners mee te laten 
praten. Onze wijk is een van de middelen 
die we hiervoor hebben gebruikt.

Start Hoplr
Hoplr is een gratis sociaal netwerk voor 
buurten. Je kunt berichten plaatsen en met 
elkaar in gesprek gaan. Je kunt ook een 
oproep plaatsen of een vraag stellen aan 
je buren. In 2020 zijn we gestart met een 
pilot. Deze wordt verlengd tot september 
2021.

Opening voedselbos Waspik
Op 12 september was de officiële opening van het Voedselbos  
Waspik. Het Voedselbos moet gaan zorgen voor meer biodiversiteit 
in het gebied. Alle bomen, planten en kruiden zijn eetbaar. 

Bouw nieuwe schoenenmuseum gestart 
In het museum staan vier pijlers centraal: beleving, erfgoed, innovatie en eigentijdse am-
bacht. Er is ruimte om je te laten verrassen, er te bewonderen, te ontmoeten en te maken. 
Kijk op www.schoenenmuseum.nl voor meer informatie over het project en het museum.

Sloop oude gemeentehuis 
Met de start van de bouw van het schoenenmuseum is de sloop van het oude gemeente-
huis een feit. 

Snelfietsroute
In juli is de snel-
fietsroute F261 
Waalwijk-Tilburg 
opgeleverd. 

Leather made smart
Midpoint Brabant, Leather Made Smart en 
Langstraat gemeenten gaan voor circulaire 
leder hotspot in Waalwijk.

Lintjesregen
Tijdens de lintjesregen op 29 april 
ontvingen 10 inwoners een Koninklijke  
Onderscheiding. Allen werden benoemd  
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Geweld tegen vrouwen
Op 10 december kleurde het stadhuis oranje 
in verband met de internationale dag 'Geweld 
tegen vrouwen'.

Global Goals vlaggendag
Dit jaar overhandigde wethouder Dilek 
Odabasi tijdens Global Goals Vlaggendag 
het kinderboek ‘Iedereen heeft een roodroze 
hart’ aan basisschoolleerlingen en de biblio-
theek.

Bedrijventerrein Berkhaag
Ondernemers op bedrijventerrein Berkhaag 
in Sprang-Capelle werken samen met  
gemeente en politie aan een criminaliteits-
vrij bedrijventerrein. 

Nieuwbouwproject Eerste Zeine
In januari nam wethouder Daandels een kijkje bij nieuwbouwproject Eerste Zeine en sprak 
hier met toekomstige bewoners. De huizen zijn inmiddels opgeleverd.


