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Dat is waar ik voor sta: met mijn voeten in de modder in een gemeente waar ik van 
ben gaan houden. Om te weten wat er écht speelt ga ik in gesprek en zoek ik inwoners, 
ondernemers en stichtingen op. Om een brug te slaan tussen het stadhuis en de 
samenleving. In ieder geval ben ik elke vrijdagochtend ergens in de gemeente om te 
zien, horen en ervaren wat er speelt. Ik ontmoet je graag! 

De afgelopen bestuursperiode, waarvan we bijna 2 jaar in een pandemie hebben 
gezeten, heeft veel gevraagd van de veerkracht van bestuurders en medewerkers van
de gemeente. Maar vooral ook van alle inwoners en ondernemers. Er was veel verdriet, 
eenzaamheid en zorgen over geld, inkomen en gezondheid. Ondanks alle beperkingen 
en negativiteit heb ik gezien en gehoord dat deze periode ook geleid heeft tot mooie 
initiatieven. De lokale samenleving, je eigen buurt, lokale ondernemers en activiteiten 
kregen meer aandacht en waardering. We letten meer op elkaar, zien elkaar letterlijk wat 
meer staan. Geweldig! Dit is echt een voorbeeld van de veerkracht die Waalwijk steeds 
laat zien. Waalwijk vindt zichzelf iedere keer opnieuw uit, vindt een nieuwe weg.

Trots op Waalwijk
Waalwijk is een stad is met lef en ondernemerschap. De economie is ‘booming’
en we kunnen trots zijn op het feit dat we tot de grootst groeiende (middelgrote)
gemeenten behoren! Om dit te kunnen vasthouden moet er veel werk verzet
worden. Passende oplossingen voor huisvesting voor onder meer starters en
arbeidsmigranten en een betere mobiliteit en bereikbaarheid van Waalwijk, Waspik en
Sprang-Capelle. Een gezellige binnenstad met een levendig centrum en het behouden
van goede voorzieningen in de kernen. Goede bereikbare gezondheidszorg. En het
indammen van de grote kinderarmoede die Waalwijk kent. Kortom genoeg te doen!

Veilig wonen en werken
Als burgemeester ben ik ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
Iedereen moet veilig en fijn kunnen wonen en werken in onze gemeente. Dat vraagt 
actief beleid en een goede samenwerking, met politie, de zorg en maatschappelijke 
partners zoals ContourdeTwern en Casade. En natuurlijk vraagt het blijvende 
aandacht voor criminaliteit en ondermijning. Veiligheid vraagt om stevige actie, 
om samenwerking, om bestuurlijke maatregelen met oog voor de mens. Het tegen 
gaan van criminaliteit en ongewenst gedrag, maar ook voorkomen ervan door vroeg 
te signalen, te begrijpen en vervolgens goed in te grijpen.

Samen werken
Met de profilering van de gemeente Waalwijk gaan we de komende jaren aan de slag. 
Om Waalwijk nog meer op de kaart te zetten. Er is zoveel om trots op te zijn, dat 
mogen we best goed onder de aandacht brengen. In 2022 staat er veel te gebeuren in 
onze gemeente. Voor verschillende projecten moeten er knopen doorgehakt worden. 
We hopen dat jullie hierover mee willen denken. We gaan vragen of jullie samen met 
de raad, het college en medewerkers van de gemeente mee willen denken en praten 
over die onderwerpen die jullie belangrijk vinden. Op deze manier blijven we samen 
werken aan een gemeente waar het prettig, mooi en veilig wonen en werken is voor 
iedereen.

Want Waalwijk is van ons allemaal. Om Waalwijk te laten groeien en bloeien zijn we 
allemaal nodig. Iedereen telt in Waalwijk. Ieders inbreng is waardevol en relevant. 
Laten we er samen een succesverhaal van maken.

Sacha Ausems 
burgemeester van Waalwijk

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 Algemeen - Relatiebeheer Economische Zaken - Evenementen (vergunningen)

Voeten in de modder

Samen terugkijken op het afgelopen jaar

Het jaar 2021 ligt inmiddels al weer ruim een maand achter ons. De tijd gaat snel. Ook het 
afgelopen jaar stond in het teken van corona. De pandemie hield ons allemaal bezig en 
beïnvloedde helaas ons leven. Soms vergeet je daardoor dat er, ondanks de lockdown en de 
maatregelen, ook mooie dingen plaatsvonden.  

Zoals mooie projecten, leuke evenementen en bijzondere initiatieven waar wij als gemeente 
erg trots op zijn. Heel veel mensen hebben hierin een rol gespeeld waarvoor onze dank! Erg 
waardevol om samen Waalwijk nog mooier te maken. 

Via deze 'Terugblik op 2021' kijken we met ons college terug op het afgelopen jaar. Zij vertellen in 
een persoonlijke verhaal hun eigen ervaringen. 

Daarnaast lees je leuke feiten en cijfers over onze gemeente. En met het foto-overzicht 'Waalwijk 
in Beeld' kijken we terug op een aantal van die projecten, evenementen en initiatieven. 

2021 

Om Waalwijk te laten groeien en 
bloeien zijn we allemaal nodig. 
Iedereen telt in Waalwijk. 
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Het Schoenenkwartier is voor mij het absolute hoogtepunt. Aan het woord is John 
van den Hoven. Wethouder namens Lokaal Belang. Waarom is dit voor mij zo 
belangrijk? Het is een lang gekoesterde wens om in Waalwijk een nieuw museum 
van de grond te krijgen. Het is een mooie vertaling van ons DNA. Waalwijk wás en ís 
het centrum van de Langstraat als het gaat om schoen en leer. Voor mij persoonlijk 
is het een no-brainer. Mijn ouders werkten ook in de schoenenindustrie. Het ‘hakken 
overtrekken’ gebeurde in ons gezin vaak en was dus een bekend gebeuren.

Onder zijn verantwoordelijkheid komt het nieuwe museum tot stand. De deuren 
gaan in het voorjaar van 2022 open voor het publiek. Door de komst van het nieuwe 
museum en de duurzame opknapbeurt van de directe omgeving wordt de binnenstad 
een stuk aantrekkelijker. Dit past bij onze wens om het centrum een plek te maken 
waar mensen elkaar ontmoeten. Waar bezoekers vaker en langer willen zijn. Van een 
‘place to buy’, naar een ‘place to be’. Verder is het belangrijk dat we de leegstand in 

Het Schoenenkwartier is voor mij het absolute hoogtepunt

Het is een lang gekoesterde 
wens om in Waalwijk een nieuw 
museum van de grond te krijgen. 

het centrum aanpakken. Leegstaande winkelpanden worden naar woningen omgezet. 
Ook komt er hierdoor meer levendigheid in het hart van Waalwijk.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)
De BIZ Waalwijk Centrum wordt in 2022 ingevoerd. Daarmee ontstaat financiële 
draagkracht om samen met ondernemers meer te investeren in de binnenstad. 
Hiermee kunnen we samen met deze ondernemers verder bouwen aan een nog 
aantrekkelijker centrum.

Kiosk
De herplaatsing van de kiosk geeft meer ruimte voor culturele activiteiten. Hierdoor 
kunnen laagdrempelig optredens worden georganiseerd wat de levendigheid van het 
centrum vergroot.

GO Waalwijk!
Ik zie ook de enorme vlucht die ‘GO Waalwijk’ heeft genomen. Als online platform, 
als aanjager van samenwerkingen en als uitvoerder van verschillende projecten en 
activiteiten. Denk aan ‘GO Fit bewegen op het balkon’ voor senioren. ‘GO Play’ 
voor de jeugd in de wijken. Voor kinderen tot en met 12 jaar noem ik de komst van 
Sjors Sportief/Creatief. Samen met maatschappelijke partners, zorg-, cultuur- en 
sportaanbieders maken we hier steeds meer mogelijk voor de jeugd. Met Sjors 
kunnen kinderen ontdekken welke sport en/of creatieve activiteit bij ze past en wat 
een gezonde(re) levensstijl is. Mooie initiatieven waar ik volledig achter sta. We zien 
dat dit onze inwoners helpt: om net iets beter mee te blijven doen, je iets fitter te 
voelen en daardoor ook iets lekkerder in je vel te komen of te blijven.

Sport en sportaccommodaties
Ik heb me de afgelopen jaren ingezet voor het verbeteren van de toegankelijkheid 
van onze sportaccommodaties. Om iedereen te kunnen laten meedoen. Dus ook 
de mensen met een fysieke, mentale of digitale beperking. Ook ben ik tevreden 
over de aankomende nieuwbouw van een sporthal in Waspik. En niet te vergeten 
het duurzamer en toekomstbestendig maken van het sportpark van SSC’55. Beide 
initiatieven zorgen voor goede sportvoorzieningen in onze kernen. Maar ook leuk om 
te vertellen is dat het Olympiabad volgend jaar gasloos wordt. Hiermee wordt deze 
belangrijke voorziening in Waalwijk 100% duurzaam. 

John van den Hoven,
wethouder Lokaal Belang

Portefeuille: 1e locoburgemeester - Financiën - Het Schoenenkwartier - Centrum- 
ontwikkeling/Binnenstad - Parkeerbeleid - Openbare Werken - Sportactiviteiten en 
-accommodaties Cultuur, Recreatie en Toerisme - Evenementen - Coördinatie  
Wijkgericht Werken - Wijkwethouder Noord

Komt wel goed stadje

ach kom
fris u op met die tegenwind
om het licht vandaag te missen
moet het ooit door u al zijn gezien

daar heeft geen schaduw tegen
op gebokst, geen tijd, geen
covid negentien

loopt u binnen in een koud huis
dan is er melkblauw gebloosd licht
waaruit vertakte thuizen botten,
waarvoor de duisternis gezwicht
want er komt een nieuw gezicht
voor waar u woont, en in gelooft,
want onze stad verdient de kleuren
die haar plechtig zijn beloofd

u kunt struinen op de paden
tot de lucht weer is geklaard 
u kunt uw stem wat laten zweven
of verheffen, midden maart
bemin het groene westen
geef gedichten elk een oog
vertel wat moet gezegd, denk 
het plafond van u omhoog

een watertandend centrum
wil ons enkel gaan verbinden, maar

er komt, er is altijd nog 
een antwoord dat we vinden

er is altijd nog
de ontkiemende Waspikse huiskamer
die u als een zomerbries ontlast, altijd 
nog de stadstuin waar u even 
ter houvast, altijd nog een nieuwe bron
om uit te komen bij de zon 
de kroning van het Schoenenkwartier,
tot haar deuren voor u open

ach kom
er is hier altijd nog 
reden genoeg

om door te lopen.

Bowy Schouten,
stadsdichter

"Dit is de plek waar het straks allemaal gaat gebeuren: Het Schoenenkwartier in hartje 
centrum."
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Opnieuw mocht ik me de afgelopen 4 jaar namens de VVD inzetten om Waalwijk 
verder op de kaart te krijgen. Terugkijken op zo’n periode ging nooit eerder gepaard 
met zulke gemengde gevoelens. Ik ben tevreden over het feit dat Waalwijk al drie jaar 
achtereen tot dé Logistieke Hotspot van Nederland is verkozen. Dat prachtige nieuwe 
bedrijven voor onze stad hebben gekozen en de werkeloosheid nog nooit zo laag was.
Ook tevreden ben ik over de positieve uitspraak van de Raad van State waardoor de 
nieuwe op- en afritten op de A59 bij Waalwijk-Oost dichterbij zijn gekomen dan ooit. 
En dat de aanleg van de nieuwe binnenvaarthaven direct aan de Maas inmiddels is 
aanbesteed en er binnenkort met de aanleg kan worden begonnen.

Laten we blijven werken aan herstel en perspectief voor iedereen!

Portefeuille: 2e locoburgemeester - Economische Zaken - Project Insteekhaven 
Havens - Relatiebeheer Economische Zaken - Midpoint Baanbrekers 
Participatiewet - Verkeer, vervoer en waterstaat - Kort verblijvende 
arbeidsmigranten (grootschalige opvang) - Gemeentelijke dienstverlening en 
deregulering Informatie en Automatisering -  Personeelszaken - Wijkwethouder 
Sprang-Capelle  

"Ik sta bij de kledingsortering van Twiddus. Daar waar veel ingeleverde kledingstukken worden 
voorbereid om een tweede leven te leiden. Werk voor hen die het voor hun structuur zo nodig 
hebben. Met als resultaat prima kleding voor hen die het niet altijd even breed hebben."

Ronald Bakker, 
wethouder VVD

De helft van de afgelopen 4 jaar zitten 
we al in een pandemie. Ondanks 
lage werkeloosheidscijfers en prima 
economische groeicijfers besef ik wel  
degelijk dat dat beeld niet voor  
iedereen geldt.  

Maar … de helft van 4 jaren hebben we met zijn allen te maken met de corona- 
pandemie. En dat heeft ons als gemeenschap in allerlei opzichten diep geraakt. 
Naast de ziekte zelf, de isolaties, de eenzaamheid bij onze ouderen, het verstoorde 
onderwijs en de soms dramatische gevolgen die een besmetting tot gevolg had, 
werd ook onze economie in grote onzekerheid gestort. Als gemeente hebben 
we geprobeerd zoveel mogelijk bedrijven bij te staan om daar waar mogelijk al 
improviserend de bedrijvigheid overeind te houden. We zien nu dat de werkeloosheid 
historisch laag is en de economische groeicijfers bijzonder hoog. Maar dat doet 
niets af aan het feit dat veel van onze Waalwijkse ondernemers in keihard geraakte 
sectoren zwaar lijden onder de noodzakelijkerwijs genomen maatregelen om de 
pandemie te lijf te gaan. Dat tempert het algemene gevoel van tevredenheid. En de 
hoop is er - zo aan het begin van dit nieuwe jaar - dat ook zij snel weer kunnen gaan 
ondernemen en kunnen gaan werken aan herstel. Daar waar nodig en waar mogelijk 
zal ik mij inzetten om hen te ondersteunen.

Baanbrekers
Als verantwoordelijke wethouder voor Sociale zaken en als voorzitter van Baanbrekers 
(de organisatie waar we namens Waalwijk, Heusden en Loon op Zand onze sociale 
dienst en sociaal werkbedrijf uitvoeren) werd ik ook geconfronteerd met plotselinge 
problemen als gevolg van de pandemie. Zelfstandigen, die plots zonder werk 
kwamen te zitten, moesten direct kunnen rekenen op een financieel vangnet dat wij 
in allerijl moesten  opzetten. Baanbrekers heeft dit op een uitstekende wijze, roeiend 
met de riemen die men had, weten uit te voeren. 

Maar er werkt ook een grote groep mensen bij Baanbrekers die niet zomaar van 
huis uit kunnen werken. Mensen die juist voor dagritme en mentaal welbevinden 
aan de zorgen van Baanbrekers zijn toevertrouwd. Voor hen moesten we een 
veilige werkomgeving in stand houden. En wat een inzet en optimisme bleven 
deze medewerkers en hun begeleiders uitstralen. Op de inpakafdeling, de catering 
en broodjesservice van Broikes, de groenvoorziening en schoonmaak van WML 
en bij Twiddus, het kringloopwarenhuis van Baanbrekers. Juist vorig jaar hebben 
we besloten om de verouderde en slecht geïsoleerde gebouwen waar Baanbrekers 
momenteel gehuisvest is, te vervangen door nieuwbouw. Niet vaker heeft een besluit 
zo goed gevoeld.    

Waalwijk in beeld

Opening snelfietsroute F261 Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk
Op 8 juli werd de snelfietsroute F261 officieel in gebruik genomen. Deze directe, comfortabele 
fietsverbinding met weinig obstakels, maakt het weer een stukje makkelijker om de auto te 
laten staan en de fiets te pakken. 

Waalwijk Inspiratieprijs 
Lilianne Kuijpers won de Waalwijk Inspiratieprijs. Zij is initiatiefnemer en mede-
organisator van Nationale Diabetes Challenge Waalwijk. Een vakjury koos Lilianne 
uit 11 nominaties. Eten met Bert werd tweede in de verkiezing. Dolle Dries werd 
derde. Wielerkamp Willem van Oranjecollege won de publieksprijs en mag zich een 
jaar lang Waalwijker(s) van het Jaar noemen. De winnaars werden verrast door 
burgemeester Sacha Ausems en wethouder John van den Hoven. Ook in 2022 wordt de 
Inspiratieprijs uitgereikt. Ken jij iemand die zich inzet voor de lokale samenleving? Kijk 
op gowaalwijk.nl/inspiratieprijs
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Het was een bijzondere start in mei 2018 met heel veel ideeën, grote ambities 
en de meest uiteenlopende plannen. Een mooie evenwichtige portefeuille op de 
zogenaamde groene en sociale thema’s. Als wethouder van een nieuwe coalitiepartij 
was veel nieuw. Ik blik terug op 3 hoofdthema’s.

Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid hebben we veel werk verzet. Op beleidsniveau zijn 
er verschillende kaders vastgesteld door de raad. Zo is er bijvoorbeeld bomenbeleid 

Dilek Odabasi, 
wethouder GroenLinksaf

Een bewogen bestuursperiode met veel aandacht voor groene en sociale onderwerpen

"Samentuin Vrijhoeve vind ik een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en de saamhorigheid in 
een wijk. Het is een plek waar jong en oud, groen en sociaal bij elkaar komen. En werken aan een 
gemeenschappelijk doel. Een plek waar ik trots op ben."

Ik kijk terug op een periode met behoorlijke  
uitdagingen. Ik heb mijn werk uitgevoerd 
met passie, enthousiasme en betrokkenheid. 
Daarbij stond de Waalwijkse inwoner  
centraal. Ik ben onze inwoners, de raad en 
mijn collega’s dankbaar voor de fijne samen-
werking en het vertrouwen. 

Waalwijk in beeld

Portefeuille: 3e locoburgemeester - Algehele Coördinatie Sociaal Domein - Jeugdzorg /Jeugdbeleid - Duurzaamheid en energiebesparing - Milieu, Natuur en Landschap -  
Afval - Onderwijs - Gezondheidszorg - Kinderopvang - Migrantenbeleid (integratie) - Dierenwelzijn - Wijkwethouder Zuid

vastgesteld, waarbij we de herplantplicht hebben ingevoerd op grond van de 
waarde van de bomen. Ook hebben we de groene agenda uitgevoerd met 
meer aandacht voor biodiversiteit en uitbreiding van het groen. De REKS is 
vastgesteld, waarbij de gemeente Waalwijk de ambitie heeft uitgesproken voor 
grootschalige energieopwek. Recent heeft de raad de transitievisie warmte 
vastgesteld. In deze visie heeft de raad uitgesproken de dat ze de komende 
jaren zullen stimuleren dat minimaal 3000 woningen worden geïsoleerd. Dit 
allemaal in aanloop naar een gasloze gemeente in 2050. En de uitvoering van de 
natuurontwikkeling Westelijke Langstraat is na 20 jaar voorbereiding van start 
gegaan.

Sociaal domein en jeugd
Ondanks de beperkingen van corona, hebben we samen veel werk verzet in het 
sociaal domein. Het participatiebeleid voor onze inwoners is herzien. Er is meer 
aandacht gekomen voor inclusie, waarbij we werk hebben gemaakt van het meer 
toegankelijk maken van onze gemeente voor onze inwoners met een beperking. 
We zijn een platform gestart van inwoners die onze gemeente hierbij adviseren. 
Ook team WijZ heeft een cliëntenraad ingesteld die gevraagd en ongevraagd 
advies geeft over de uitvoering van onze zorgtaken. De Waalwijzer hebben we 
vernieuwd en we hebben diverse (online) bijeenkomsten georganiseerd en 
enquêtes uitgevoerd om onze dienstverlening te verbeteren.

Jeugd
De afgelopen jaren was er veel aandacht voor de jeugd. Helaas maken veel 
jeugdigen gebruik van de jeugdzorg. Omdat zij problemen ervaren in de 
thuissituatie, op school en in de sociale omgeving. Daarom zijn wij heel kritisch 
gaan kijken naar de voorzieningen voor onze jeugd en hebben wij op basis 
daarvan het jeugdbeleid aangepast en zijn we gestart met nieuwe initiatieven. 
Invoering van schoolmaatschappelijke ondersteuning. Sta-sterk-trainingen voor 
kinderen op de basisschool. Het echtscheidingsloket voor ouders die uit elkaar 
gaan. Het jongerenambassadeurs programma en verschillende activiteiten in 
en om het onderwijs. We zijn de laatste jaren veel meer samen met jongeren in 
gesprek gegaan in plaats van over hen te spreken.

Kortom: ondanks corona was het voor mij een bewogen bestuursperiode met 
veel aandacht voor groene en sociale onderwerpen. 

 

Afval is waardevol!  
Dat is de slogan van onze afvalcampagne. Inwoners en ondernemers van de gemeente 
Waalwijk laten zien hoe zij slim met afval omgaan. En Harry vertelt in een video hoe al ons 
afval wordt gerecycled. Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl/afvaliswaardevol

Afval is
waardevol

Transitievise Warmte
In december is de Transitievisie Warmte vastgesteld: een plan waarin op hoofdlijnen staat 
hoe we de overgang naar een aardgasvrij Waalwijk voor ons zien. Voor de ontwikkeling van 
deze visie zijn in het voorjaar interviews en een inwonersenquête gehouden en vond een 
online bijeenkomst plaats over energiezuinig en aardgasvrij wonen. We willen de komende 
jaren volop inzetten op het isoleren van woningen. De ambitie is dat voor 2030 3000 
woningen in onze gemeente goed geïsoleerd zijn, zodat ze geschikt zijn om in de toekomst 
aardgasvrij te worden gemaakt. Voor het ondersteunen van inwoners, introduceerde de 
gemeente in oktober het Regionaal Energieloket. Hier kunnen inwoners terecht voor 
onafhankelijk advies over het isoleren en verduurzamen van hun woning. Meer weten? Kijk 
op www.regionaalenergieloket.nl/waalwijk
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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 tijd sterk ingezet op het herstel van 
dat sociaal contact. We hebben nieuwe diensten opgezet zoals een contactcirkel en 
boodschappendienst. We zijn blijven investeren in onze WIJ-dienstencentra. Zoals de 
versterking van de ontmoetings- en laagdrempelige inloopfunctie van Den Bolder.
Verder hebben we - naast de aanpak van eenzaamheid en armoede - ook 
de verbetering van de dak- en thuisloosheid in gang gezet. En we hebben 
werk gemaakt van de aanpak van schuldhulpverlening. Deze totaalaanpak 
van preventie, vroegsignalering, behandeling en nazorg  moet leiden tot het 
terugdringen van problematische schulden en tot een effectievere hulp aan 
meer mensen met schulden.

Extra woningbouw
Bouwen, bouwen, bouwen, blijft ook de komende jaren de belangrijkste oplossing 
voor de aanpak van de wooncrisis. Ondanks dat de gemiddelde groei van de 
woningvoorraad in Waalwijk boven prognose is, blijft de vraag naar woningen 
-evenals elders in Nederland- groot. De afgelopen jaren hebben we fors ingezet op 
meer woningbouwprojecten. Dit jaar zijn inmiddels ruim 170 woningen toegevoegd 
aan de lokale woningmarkt en zijn er ongeveer 300 woningen in aanbouw.  
Om sneller aan de vraag van (betaalbare huur- of koop-) woningen te voldoen, 
zetten we de komende  tijd ook fors in op de bouw van tijdelijke woningen. Het 
opkopen van woningen door beleggers gaan we aanpakken. Vanwege toenemende 
duurzaamheidseisen, zuinig ruimtegebruik, meer waterberging en een toenemende 
behoefte aan een groenere leef- en woonomgeving, moeten we de woningbouw daar 
waar mogelijk anders vormgeven. Een aanpak zoals nu ook in uitvoering is bij de 
sloop, nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte bij de Bloemenoord-
flats. Een crisis verhoogt kansen om van betekenis te zijn. Dat lossen we alleen samen 
op. Samen duurzaam vooruit!

Samen blijven investeren in sociale contact

"We gaan toe naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling. Niet alleen het gebouw 
staat centraal! We ontwikkelen steeds meer integraal en kijken naar het hele plangebied. Dit 
alles om onze inwoners in een prettige omgeving te laten wonen. Bloemenoord is daar een mooi 
voorbeeld van."

Portefeuille: 4e locoburgemeester - Wmo breed - Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting - Grondbedrijf - Gemeentelijk vastgoed/Beheer/Onderhoud 
(Arbeids)migrantenbeleid ( huisvesting) Vergunningverlening/ Regionale 
Omgevingsdienst - Monumenten en archeologie - Wijkwethouder Waspik

Ik ben trots op het feit dat ik samen met  
anderen de afgelopen 4 jaar heb mogen  
werken aan het bevorderen van het welzijn en 
welbevinden van onze inwoners. De corona-
crisis heeft laten zien dat we veerkrachtig zijn 
als er ineens iets verandert. Nog steeds  
beïnvloedt het coronavirus ons dagelijks 
leven. Hoe vervelend ook: ik vind het heel 
mooi om te zien hoe de wendbaarheid werkt 
van mensen.

Eric Daandels
wethouder CDA

Waalwijk in beeld

Vaccinatielocatie
Op 14 april opende de GGD Hart voor 
Brabant aan de Gompenstraat 37 in 
Waalwijk een grote vaccinatielocatie voor 
inentingen tegen corona.

Deelmobiliteit 
Deelmobiliteit wordt steeds belangrijker in Nederland. Sinds begin 2021 is Citysteps als 
eerste aanbieder met de elektrische steps actief in Waalwijk. Sinds de zomer van 2021 is 
ook deelscooter-aanbieder GO Sharing actief in Waalwijk. Citysteps heeft 80 e-steps in 
dockingstations op het busstation en het bedrijventerrein staan. GO Sharing heeft 50 
e-scooters verspreid in geselecteerde gebieden van Waalwijk staan.

Stadsdichter
Waalwijk heeft een nieuwe stadsdichter! Uit 
alle inzendingen koos de jury unaniem voor 
Bowy Schouten. Lees zijn winnende gedicht 
op www.gowaalwijk.nl/stadsdichter

Een schone omgeving bij V.V. WSC Waalwijk 
Als je het parkeerterrein oprijdt bij de Waalwijkse voetbalvereniging WSC, zie je 
afvalbakken in de oranje clubkleur, stickers én een welkomstbord in dezelfde stijl. Op de 
parkeerplaats werd namelijk veel zwerfafval achtergelaten. Het bord heet gasten welkom 
én geeft ook aan dat we het samen gezellig en netjes houden.

Waalwijk Taalrijk
Waalwijk Taalrijk helpt kinderen en 
ouders met taal. Op de nieuwe website 
www.waalwijktaalrijk.nl staan allerlei 
tips, activiteiten en informatie over 
taal. De tips richten zich op kinderen 
tussen 0 en 18 jaar en hun ouders. 
Professionals vinden er ook informatie. 
Volwassenen vinden er hulp bij beter 
leren lezen, rekenen of computeren.
Zie: www.waalwijktaalrijk.nl
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Slimme bandenpomp geplaatst
Op parkeerterrein De Els Noord plaatsten we de eerste Slimme 
Bandenpomp. Een bandenpomp die voor iedere automobilist,  
24 uur per dag, gratis te gebruiken is. Hij laat direct zien hoeveel 
euro je bespaart. Er is al 1270 keer gebruik van gemaakt. Daarmee 
is € 45.810,- bespaard aan brandstof en banden. 

Op safari voor het klimaat! 
Hoe kunnen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat? 
Deze vraag stond 23 september centraal tijdens de ‘klimaatsafari’ 
op het bedrijvenpark Haven 1 t/m 8. Ondernemers gingen samen 
met een team van professionals op zoek naar concrete klimaat- 
adaptieve oplossingen die passen bij de lokale omstandigheden, de 
bedrijven en de ondernemers op het bedrijvenpark.

Westelijke Langstraat 
2021. Hét jaar waarin plannen op papier realiteit werden. Op 
15 juni startte na vele jaren voorbereiding de uitvoering voor 
natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat. De schop ging in 
de grond. Daarna ging het hard. De afgelopen maanden hebben 
we onder meer gegraven, geplagd en kunstwerken aangelegd. De 
aannemerscombinatie heeft in 2021 9 stuwen gerealiseerd, 68 
dammen gebouwd, 8.500 meter watergang gegraven / geprofileerd, 
10 waterdossiers afgerond, 10 onontplofte bommen en granaten 
veiliggesteld, 5 ton (!) oud ijzer en strategisch schroot (militaire 
spullen) opgegraven en 3 archeologische vondsten opgegraven.

GO Waalwijk 
GO Waalwijk organiseerde volop activiteiten om jong en oud enthousiast te maken voor sport, beweging, 
gezondheid en cultuur. Zo vond in september voor de derde keer de Open GO-dag plaats en ook werd voor 
het eerst het GO Cycling-fietsplein georganiseerd. Speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar startte in april de 
campagne Sjors Sportief/Creatief. Samen met Sjors kunnen kinderen ‘proefdraaien’ bij sport- en  
cultuuraanbieders en zo ontdekken wat bij hen past. Zie www.gowaalwijk.nl

Herinneringskoffers
Vanaf april zijn er zogenaamde herinneringskoffers te 
leen in de Dementheek aan de Wilhelminastraat 4a. 
Deze zijn bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen 
of dementie of hun mantelzorgers. Iedere koffer heeft 
een eigen thema en zit vol met herkenbare spullen van 
vroeger: verhalen van vroeger, boekjes, spelletjes, liedjes, 
muziek en foto's. Voorwerpen die helpen herinneringen 
op te halen en zo het lange termijngeheugen te activeren.

Sterkste schakel
Een leven met geldzorgen is een leven van dag tot dag. 
Verstandige toekomstbestendige beslissingen maken 
blijkt vaak moeilijk voor mensen die moeten rondkomen 
van (te) weinig. Daardoor wordt hun geldgebrek dikwijls 
chronisch. Onderzoekers Marion van den Heuvel en 
Robin van Woensel (Tilburg University) en gezinscoach 
Dick van Engelen (gemeente Waalwijk) proberen in 
het project De Sterkste Schakel de sociale en financiële 
zelfredzaamheid van Waalwijkse gezinnen in kaart te 
brengen en te versterken. Niet door te vertellen wat ze 
moeten veranderen, maar door goed te luisteren en een 
stukje met ze mee te lopen. Met de Sterkste Schakel 
wordt generatiearmoede doorbroken.

Ik doe mee, jij ook?
In 2021 publiceerden we in deze krant 6 keer een pagina over 
inclusie. 'Ik doe mee, jij ook?' is het centrale thema van de 
pagina's. Gemeente Waalwijk wil 'meedoen' en 'uitsluiting' 
bespreekbaar maken. Daarom delen we op de themapagina's 
verhalen en nieuws.

Wilt u graag genieten van een mooie fietsrit of een boodschap kunnen doen op de fiets,  

maar kunt of wilt u dat niet (meer) op een gewone fiets? Er zijn volop alternatieven om  

veilig te blijven fietsen, ook voor wie een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere  

aandoening heeft of ouder wordt. Op het GO Cycling-fietsplein kunt u zich vrijblijvend laten 

informeren.

• Maak een gratis proefrit op een aangepaste fiets, zoals een driewielfiets, racerunner,  

handbike of duofiets;
• Uitleg en begeleiding door ervaren instructeurs;

• VVN: tips en informatie over veiligheid op de fiets;

• Beweegcoaches en ergotherapeuten: tips en informatie voor aangepast fietsen en  

bewegen;• Stichting BEN: aandacht voor rolstoelveiligheid- en behendigheid.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 202110.00-14.00 UUR

KIJK OP WWW.GOWAALWIJK.NL/FIETSPLEIN  

VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDING CLINICS

OOK OP 25 SEPTEMBER: DE LANGSTRAAT KLASSIEKER 

LEES MEER OP DE ACHTERZIJDE 

LOCATIE: DE GAARD, WAALWIJK  (LANDGOED DRIESSEN, NAAST SPORTHAL DE SLAGEN)

ROLSTOELTOEGANGELIJK, INVALIDENTOILET AANWEZIG 

PLUS: DEMO’S & CLINICS BMX, SKATEN EN PUMPTRACK VOOR DE JEUGD,  

DUS NEEM DE (KLEIN)KINDEREN GERUST MEE! 

GRATIS

TOEGANG!

Schuldenvrije jeugd
Om te voorkomen dat jeugd in de schulden komt, 
hebben we alle inwoners die bijna 18 worden een 
whiteboard toegestuurd met een budgetoverzicht en 
magneetjes. Wethouder Dilek Odabasi bezocht één 
van de jongeren thuis.

De PlantYes ruilkastroute is ‘geopend’.  
Deze route brengt je door Waspik, Sprang-Capelle en 
Waalwijk. In de ruilkasten kan je al fietsend, lopend of met 
de auto je plantenstekjes ruilen.  
Kijk op www.waalwijk.nl/plantyes



Woensdag 9 februari 2022

Terugblik op 2021

Waalwijk in beeld

Snelheidsmeter met beloning
Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Deze bijzondere 
meter stond in april in de Woeringenlaan ter hoogte van de 
Juliana van Stolbergschool. Je houden aan de snelheid bracht 
geld op. Het totaalbedrag van € 1.500,- kwam ten goede aan de 
verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen in deze straat. 

Nieuwe Waalwijzer.nl
Ondersteuning bieden aan inwoners die hier behoefte aan hebben, 
is een heel belangrijke taak van de gemeente. Dan doen wij onder 
andere via de Waalwijzer. Deze is afgelopen jaar vernieuwd! Op 
www.waalwijzer.nl kun je terecht als je ondersteuningsvragen hebt 
over bijvoorbeeld huisvesting, inkomen en werk, jeugd en jongeren 
en ouderen. Neem eens een kijkje en laat het ons vooral weten als 
je tips hebt om de website nog gebruiksvriendelijker te maken.

Dag van de Mantelzorg
Op 10 november, de dag van de mantelzorger, werden alle mensen 
die zorg dragen voor anderen in het zonnetje gezet. In 2021 wel op 
een heel bijzondere manier: met een high tea.

Scheidingsloket
Het scheidingsloket is in het leven geroepen door team WijZ van de gemeente Waalwijk en ContourdeTwern.  Het 
biedt toegankelijke hulp voor iedereen bij (beginnende) scheidingssituaties waarbij kinderen betrokken zijn. Het 
scheidingsloket is niet bedoeld voor ingewikkelde juridische vraagstukken bij een scheiding. Het biedt nuttige 
informatie die ervoor kan zorgen dat situaties niet te moeilijk worden of uit de hand lopen. Doel is om te voorkomen 
dat de ontwikkeling en de veiligheid van kinderen lijdt onder de scheiding van hun ouders.

Het Schoenenkwartier
De afgelopen jaren stonden in het teken van de bouw van het Schoenenkwartier: het nieuwe museum over schoenen 
en leer, ambacht en innovatie, maken en leren in Waalwijk. Het jaar 2021 was het laatste jaar dat in het teken stond 
van de bouw. In 2022 opent Het Schoenenkwartier voor publiek: een ware beleving waarin alle zintuigen worden 
geprikkeld, voor jong en oud.

Theater De Leest  
Het theater vierde het 25-jarig jubileum.

Jeugdlintjes
Twee Jeugdlintjes werden er uitgereikt in de gemeente Waalwijk. De 4-jarige Mees uit Waspik kreeg een lintje 
voor het opruimen van zwerfafval. De 10-jarige Quinty uit Sprang-Capelle voor haar acties voor Stichting 
WensAmbulance.
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AANTAL INWONERS

49.378 Ontvangen 
telefoontjes

  49.488

Ingeplande 
afspraken  

 18.535

Afspraken  
gemaakt  

via internet 

    7.627

In de gemeente 
komen wonen

 3190

Vertrokken uit 
de gemeente

2029

Vertrokken naar 
buitenland

 
 602

486

AANTAL 
OVERLEDEN

3

AANTAL 
100-JARIGEN

474

AANTAL 
GEBOORTES

VERHUISD

TOP 3 
BABYNAMEN

NOAH  6 X 
FINN    5 X
VINCE  4 X

KLANT
CONTACT
CENTRUM

BEZOCHTE PAGINA'S 

Top 5 van meest bezochte pagina's:
1. Afvalkalender
2. Afspraak maken
3. Milieustraat
4. Pierwszy meldunek w Holandii   
  (Pools voor eerste inschrijving in  
 Nederland) 
5. Rijbewijs

Top 5 zoekwoorden:
1. Afval/afvalkalender
2. Vacatures
3. Rijbewijs
4. WMO
5. Hondenbelasting

   

BEZOEKERS WAALWIJK.NL PER DAG

2405

VOLGERS 
SOCIAL MEDIA

6727

4141

3089

Afgehandeld

uit 2021  74
uit eerdere

jaren  20

KLACHTEN

83
Ontvangen

Afgehandeld

BEZWAARSCHRIFTEN

Ontvangen

93

HUWELIJKSJUBILEA

18750 jaar 
getrouwd

 9  2
 1

60 jaar 
getrouwd

65 jaar 
getrouwd

    70 uit 2021

 57 uit eerdere
jaren

ONDERSCHEIDINGEN

46
16Koninklijke  

Onderscheiding 
   
Gemeentelijke  
Erepenning 

Jeugdlintje 
 



Woensdag 9 februari 2022

Terugblik op 2021

Waalwijk in beeld

Doe jij mee?  
Afgelopen zomer lanceerden we ‘Meedoen in Waalwijk.’ Op 
www.waalwijk.nl/meedoen lees je meer hoe jij mee kunt doen 
in de gemeente Waalwijk. Dat kan op verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld door mee te denken, mee te beslissen en mee te 
werken. Dus heb jij een goed idee voor je buurt, straat of wijk?  
Laat het ons weten!

Samen doen, Samen groen 
De Winterdijk en omgeving vormden op zaterdag 9 oktober het 
kloppend hart van ‘Samen doen, Samen groen’.  
Een dag vol gratis duurzame activiteiten voor jong en oud! Kijk op 
www.waalwijk.nl/samendoensamengroen

Muziekkiosk
In Waalwijk willen we het centrum omtoveren tot een ‘place to be’ 
en ‘place to live’. De muziekkiosk in de Stadstuin aan de Hooisteeg 
levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Herinrichting Raadhuisplein en de Markt 
In juli zijn we gestart met de nieuwe inrichting van het Raadhuis-
plein en de Markt. We maken de twee pleinen aantrekkelijker en 
levendig. Een plek met veel groen, bijzondere bestrating, meer 
zitplaatsen, fonteintjes en ruimte voor terrassen. De verwachting is 
dat de werkzaamheden in maart 2022 zijn afgerond.

Opgeruimd staat netjes
Om bezoekers te verwelkomen, plaatsten wij welkomstborden 
bij het Hoefsvengebied waarmee wij recreanten erop 
attenderen hun afval op te ruimen. Ook plaatsten we 
nieuwe, opvallende blauwe afvalbakken, gronduitingen en 
attentieborden. Zo hopen we dat iedereen deze mooie plek 
netjes achterlaat. 

“Ook trots op Sportcampus Olympia? Dan houden we het 
samen schoon, netjes en veilig. Bedankt!” Deze tekst prijkt 
op het nieuwe toegangsbord bij de sportcampus. Ook zijn er 
nieuwe afvalbakken en gronduitingen geplaatst in ‘sportstijl’. 
Zo betrekken we de parkeerplek meer bij de sportcampus en 
hopen we dat iedereen deze plek netjes en veilig achterlaat. 

Nienke inspireert met natuurpark  
‘Onze Dries’ 
De 11-jarige Nienke Pigmans presenteerde 
aan wethouder Ronald Bakker haar idee 
voor een natuurpark in Landgoed Driessen: 
Onze Dries. Een groen park voor jong en oud 
waar je kunt ontdekken, spelen en plezier 
kunt maken. De betrokkenheid van Nienke 
bij het inrichten van onze leefomgeving is 
een prachtig voorbeeld van ‘meedoen’ in 
onze gemeente Waalwijk.

Een nieuwe burgemeester!  
Sacha Ausems volgt Nol Kleijngeld op als burgemeester van de gemeente Waalwijk. Inwoners namen in september 
feestelijk afscheid van de oud-burgemeester. Nol Kleijngeld kreeg bij zijn afscheid de Erespeld van de gemeente 
Waalwijk uitgereikt. Sacha Ausems werd in juli officieel geïnstalleerd.

Omgevingsvisie: bouwsteen gezonde 
leefomgeving 
Het onderwerp ‘gezondheid’ krijgt onder de 
toekomstige Omgevingswet, meer aandacht 
bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat vinden 
inwoners, ondernemers en instellingen van 
hun fysieke leefomgeving in relatie tot hun 
gezondheid? Deze vraag stond centraal in het 
onderzoek dat we afgelopen jaar deden. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in 
de ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ 
als opmaat naar de ontwikkeling van 
Omgevingsvisie 2.0.
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Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
We stimuleren inwoners om schoon hemelwater (regen, sneeuw 
en andere vormen neerslag) te scheiden van vuil afvalwater. Een 
goede manier om wateroverlast in de toekomst te beperken. 
Inwoners kunnen gebruikmaken van een financiële bijdrage 
‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’.

Glasvezel in Waspik
In de zomer kreeg Waspik glasvezel. Een goed netwerk voor een snelle, 
stabiele internetverbinding. In samenwerking met APK Telecom legde 
DELTA Fiber Netwerk in totaal 370.000 meter glasvezel aan.  
Daarmee kunnen ongeveer 2.250 huishoudens worden aangesloten.

Aannemer Van Wijlen wint Groene Pluim  
De Groene Pluim is een erkenning voor bedrijven die goed bezig zijn 
met duurzaamheid en sociaal beleid. In juni ontving directeur Bart 
van Wijlen van het gelijknamige bedrijf uit Sprang-Capelle, de Groene 
Pluim. Van Wijlen is aannemer van infrastructurele werken, groen en 
sport en heeft als doel om over twee jaar 100% klimaatneutraal te 
ondernemen. Volgens de accreditatiecommissie is bij Van Wijlen alles 
gericht op duurzaamheid voor mens en milieu. Of zoals ze zelf zo  
mooi zeggen: “zaaien, oogsten en delen”. 

Belangrijke stappen voor ontwikkeling van zonne- en windenergie
In 2021 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar duurzame energie. Voor de zomer heeft de gemeenteraad 
de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie vastgesteld. De ambitie is om in 2030 de helft van het 
verwachte elektriciteitsverbruik op te wekken via zonne- en windenergie. Bij de ontwikkeling van zonnevelden 
en windturbines spelen veel verschillende belangen. Om een zorgvuldig afweging te kunnen maken, startten we 
met het voorbereiden van de onderzoeken naar de milieueffecten, zoals geluidhinder en slagschaduw. Voor deze 
zogenoemde m.e.r. procedure is vlak voor het einde van het jaar een programma van eisen (de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau) gepubliceerd waarover inwoners kunnen meedenken. 

Nieuw ingerichte straten
Afgelopen jaar zijn 11 straten opnieuw ingericht 
volgens het Integraal Uitvoerings Programma 
(IUP). Dat deden we in overleg met inwoners. We 
vervingen onder andere het riool, de verharding van 
de wegen en stoepen en brachten meer groen aan. 
Dit jaar werken we aan 28 nieuwe ontwerpen. 

E-bike probeeractie
Om werkende inwoners in het zadel te helpen, kon je met 
de Sjees E-bike Probeeractie een week een e-bike, speed 
pedelec of e-step uitproberen. Fietsen in de buitenlucht 
doet wonderen voor lichaam en geest.

Geslaagde Boomfeestdag
25 maart vierden we een eigen Boomfeestdag. Alle 
basisscholen uit Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk 
ontvingen een boompakket. Vooral de geschonken 
boom werd enthousiast ontvangen. Deze werd samen 
met de kinderen ook gelijk geplant op of rondom het 
schoolplein.

Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig  
Waalwijk heeft de ambitie om in 2043 klimaat-
bestendig te zijn. Om dat te bereiken, is er de 
Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Waalwijk 
2022 – 2026 opgesteld. Daarin staan de activiteiten 
waarmee wij samen met inwoners en bedrijven de 
komende jaren aan de slag gaat.

Live webinar: tips en tricks voor een groene tuin
Vanuit het stadhuis organiseerden we op 21 april een interactieve 
live-uitzending. TV-tuinman Lodewijk Hoekstra en William van 
der Pluijm van Van Wijlen gaven praktische tips en tricks waarmee 
inwoners gemakkelijk hun tuin kunnen vergroenen.


