Woensdag 9 maart 2022

Volmacht en stembureau voor
vervroegd stemmen

Stadsdichter Bowy Schouten
neemt afscheid

Volmacht bij stemmen
De burgemeester van Waalwijk maakt bekend dat het bij de
aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Waalwijk op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag
16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Stadsdichter Bowy Schouten
stopt. De gemeente start een
zoektocht naar een nieuwe
stadsdichter. Past dat helemaal
bij jou? Lees dan snel verder.

• ww

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
• Bij Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos
formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
• Je kunt je verzoek ook digitaal indienen via www.waalwijk.nl
• Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 11 maart door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar
hij/zij op maandag 31 januari als kiezer is geregistreerd.
• Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn
geregistreerd in de gemeente Waalwijk.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
• De kiezer kan een andere kiezer die in de gemeente Waalwijk
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te
stemmen.
• De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat
de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
• De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette,
stempas aan de gemachtigde over.
• Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs
aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
• Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
• Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas
kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde,
door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De
volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Stembureaus voor 'vervroegd stemmen'
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er op 4 locaties
stembureaus geopend waar je je stem 'vervroegd' kan uitbrengen.
Deze stemmen worden geteld op woensdag 16 maart 2022 in
het vergadercentrum van het stadhuis vanaf 9.30 uur. De uitslag
hiervan wordt bekend gemaakt om 21.00 uur. De locaties zijn:
•
•
•
•

Stadhuis Waalwijk, Taxandriaweg 6, Waalwijk
’t Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92, Waalwijk
CC Zidewinde, Julianalaan 1, Sprang-Capelle
SCC Den Bolder, Schoolstraat 19, Waspik

Deze stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke
beperkingen. Een overzicht van alle stembureaus waar je op
16 maart kunt stemmen staan op www.waalwijk.nl/verkiezingen
Als je gaat stemmen moet je je stempas meenemen en een geldig
identiteitsbewijs. Als je geen identiteitsbewijs bij je hebt, mag je
niet stemmen.
Openbare zitting Centraal Stembureau
Op maandag 22 maart 2022 is er een openbare zitting van het
Centraal Stembureau. De zitting is om 10.00 uur in de Raadzaal
van het stadhuis. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de
stemming vastgesteld en de gekozen kandidaten. De zitting kan
ook via een life-stream worden gevolgd. Ga daarvoor naar
www.waalwijk.nl/verkiezingen
Meer informatie:
Team Publiekzaken/verkiezingen, Taxandriaweg 6, Waalwijk,
verkiezingen@waalwijk.nl

Vertrek Bowy Schouten
Bowy Schouten stopt omdat hij
is verhuisd uit Waalwijk. Hierdoor ontbreekt voor hem de
binding en betrokkenheid met
de stad teveel. Hij kijkt uit naar
de toekomst waarin hij doorgaat met dichten. Hij hoopt dat
de gemeente een goede opvolger vindt en wenst hem of
haar heel veel moois toe. Wethouder John van den Hoven
over het vertrek van Bowy: We
vinden het erg jammer dat
Bowy stopt als stadsdichter.
We waren erg enthousiast over
zijn gedichten en de toewijding
waarmee hij deze schreef. Hij
heeft veel talent. We wensen
Bowy veel geluk en succes in de
toekomst. En natuurlijk hopen
we dat we nog zo’n geweldig
dicht-talent in onze gemeente

HULP AAN
OEKRAÏNE

vinden, dat deze mooie taak wil
overnemen.’
Ben jij de nieuwe stadsdichter?
De gemeente start een zoektocht naar een nieuwe stadsdichter. Woon jij in de gemeente
Waalwijk, heb je hart voor de
stad en ben jij een dichter in
hart en nieren? Vind jij het leuk
om gemiddeld 10 keer per jaar
gedichten te schrijven over en
voor de stad? En deins jij er niet
voor terug om soms op een
bijeenkomst van de gemeente
een voordracht te doen? Bijvoorbeeld samen met een
wethouder of de burgemeester.
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Houd de website en social
media kanalen van de gemeente de komende tijd goed in de
gaten. Daar lees je binnenkort
meer over de zoektocht.

Uitvliegen
en als ik voor me uit kijk zie ik muren,
het voelt als hordelopen met de ogen.
slechts vogels en opgelaten lampionnen
zien er een horizon achter deinen
geef me liever de bui in het haar dan de
zon in de kooi, liever het zwieren van
je kronkels dan je rechte pen. zie me
liever thuiskomen, elders, zie me
het vaarwater opschudden als het te
rustig wiegt, liever erop los vogelen
dan in droge zandkuilen prakken,
zie me nooit stoppen met schrijven,
altijd in het kolkende midden een
plek opeisen, zie me liefswensen.
laat me liever uitvliegen, in hoogtij,
laat me maar springen, en vieren,

Vanwege de oorlog in
Oekraïne zijn er duizenden
mensen op de vlucht. Bij de
gemeente Waalwijk komen veel
vragen binnen over het geven
van hulp. We proberen de
vragen te beantwoorden zodra
er mee bekend is.Inwoners met
initiatieven verwijzen we door
naar de juiste plek.
Heb je vragen of wil je hulp
bieden? Mail dan naar:
oekrainecrisis@waalwijk.nl
Opvang
De gemeente Waalwijk werkt
met meerdere gemeenten in
de regio samen om Oekraïense
vluchtelingen op te vangen.
We voeren gesprekken. Zodra
we meer weten, informeren wij
je. Inwoners die zelf hun huis
open willen stellen, kunnen
contact opnemen met Vluchtelingenwerk Nederland. Zij
hebben een landelijk platform
voor Nederlanders die een
kamer willen aanbieden aan
een vluchteling, vrijwilligerswerk willen doen of spullen
willen brengen. Allerlei hulporganisatie en overheidsinstanties maken hier nu afspraken
over en zetten de bijbehorende
logistiek op. Op de website van
Vluchtelingenwerk vind je alle
informatie over vraag en aanbod en actuele informatie over
de opvang van Oekraïners.
Kijk voor meer informatie op
www.vluchtelingenwerk.nl
Doneren
Voor het doneren van geld voor
hulpgoederen en medische
hulp kun je terecht bij het Rode
Kruis Nederland.
Kijk voor meer informatie:
www.rodekruis.nl

gooi me maar terug in de wind.

COLOFON
Afscheidsgedicht door Bowy

LANGSTRAAT KIEST
Langstraat Kiest is een serie live tv-programma's in opmaat naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, waarin politici uit
Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden hun verkiezingsprogramma
komen presenteren en met elkaar in debat gaan over belangrijke
maatschappelijke thema’s en actuele vraagstukken.
Elke woensdagavond om 19 uur live op TV én radio.
Herhaling elke zondagochtend om 11 uur op de radio.
Meer info op: www.langstraatkiest.nl

LANGSTRAAT TV LIVE

LANGSTRAAT FM 106.8

Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk
Contactgegevens:
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
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Tijdelijke herinrichting Winterdijk

Nieuwe parkeertarieven
Vanaf 15 maart veranderen de parkeertarieven op de parkeerterreinen De Els-Zuid, Unnaplein,
Taxandriaweg en de overige parkeerplaatsen rondom het centrum. De gemeente heeft dit besloten omdat de huidige tarieven voor teveel gemeentelijke kosten zorgen.
Wat verandert er?
Vanaf 15 maart verdwijnen het gratis eerste en tweede uur parkeren. Vanaf dat moment betaal je overal
1,00 euro per uur (10 cent per 6 minuten). Het dagtarief blijft 7 euro, behalve bij het parkeerterrein aan
de Taxandriaweg. Daar geldt een voordelig dagtarief van maximaal 3,50 euro.

De Winterdijk is toe aan een opknapbeurt. Het wegdek is namelijk
ernstig beschadigd. Door de ontwikkeling van Grotestraat 239-243
en het verwachte bouwverkeer, kunnen we nog niet starten met een
definitieve herinrichting. We nemen wel tijdelijke maatregelen. Zo
zorgen we ervoor dat de dijk en de bomen veilig en beschermd
blijven.

Reden wijziging tarieven
De gemeente wijzigt de tarieven omdat het gratis eerste en tweede uur parkeren niet het verwachte
effect geven. De gemeente wilde hiermee meer bezoekers naar de binnenstad trekken die hierdoor langer zouden parkeren. Dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn. De gratis parkeeruurtjes zorgen daardoor
voor teveel gemeentelijke kosten. Met de nieuwe parkeertarieven willen we de kosten weer in evenwicht
brengen.

NIEUWE TARIEVEN

Tijdelijke maatregelen
Om schade te voorkomen hebben we eind 2021 al een paar maatregelen uitgevoerd. De grootste gaten ten oosten van de voetbrug
hebben we hersteld. Ook hebben we waarschuwingsborden
geplaatst.

TAXANDRIAWEG:
Per uur: € 1,00
Dagkaart: € 3,50

Vanaf 4 april nemen we nog meer maatregelen. De Winterdijk
richten we vanaf de Heulstraat tot aan het Schoenenkwartier tijdelijk in met betonnen platen. Hiermee maken we de straat veilig
en sterk, ook voor bouwverkeer. Het aanleggen duurt ongeveer 3
weken. Je kunt hier wat overlast van hebben.

OVERIGE TERREINEN
BETAALD PARKEREN:
Per uur: € 1,00
Dagkaart: € 7,00

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden sluiten we de Winterdijk vanaf tankstation Coppens tot het Schoenenkwartier af. Woningen aan de
oostzijde van het Schoenenkwartier zijn bereikbaar via de Hooisteeg.
Definitieve herinrichting
Als de bouw aan de Grotestraat 239-243 klaar is en er geen zwaar
bouwverkeer meer over de Winterdijk rijdt, starten we met de
definitieve herinrichting.

Gratis compost voor jou!
We geven je graag gratis compost als dank voor het goed scheiden van het gft- en groenafval. Van gft
maken we namelijk compost. Dat is een nieuwe grondstof. Dit afval is dus waardevol! Zo gebruiken we
het afval opnieuw en dat is goed voor het milieu. En omdat restafval verbranden veel duurder is dan
compost maken van gft, is het ook nog eens goed voor de portemonnee.
Haal gratis compost op
Je haalt gratis compost op bij de milieustraat aan de Dullaertweg in Sprang-Capelle. Dit kan op zaterdag
26 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
Spelregels
• Neem je legitimatiebewijs mee.
• Je kunt maximaal één kuub compost meenemen (dat is ongeveer een aanhangwagen vol).
• Vergeet niet om zelf een schep, emmer of zak mee te nemen.
• Ben er op tijd bij, want op = op.
Compost goed voor de tuin: natuurlijke balans
Compost is uitstekend materiaal om je tuinbodem te verbeteren. Compost voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke manier. Ook verbetert compost de
structuur van de bodem, zorgt het voor een gezonde waterhuishouding en ontstaat er een natuurlijke
balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten!

Afval is

Doe ook mee aan het onderzoek over onze
zwembaden! Ga voor de vragenlijsten naar
www.zwemmeninwaalwijk.nl

waardevol
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Maatregelen in het stemlokaal
Woensdag 16
maart van
07.30-21.00 uur.

Maandag 14 en dinsdag 15
maart van 07.30-21.00 uur
is in elke gemeente een
aantal stemlokalen al open.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u
direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door
de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie
van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

• De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand
te houden.
• Er staat een stembureaulid bij de ingang dat u welkom heet en uitleg kan geven over de
voorzorgsmaatregelen in het stemlokaal.

• Stembureauleden aan wie de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en van wie
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Bij de ingang van het stemlokaal kunnen kiezers hun handen desinfecteren.
• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden regelmatig
schoongemaakt.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag een stembureaulid om hulp.
Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van de
gemeente, of op waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?
Kijk op elkestemtelt.nl of op
de website van de gemeente.
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			WEEKMARKT
AGENDA
			Wilt u graag in gesprek met de politieke partijen?

Alle inwoners van de gemeente Waalwijk zijn van harte welkom om langs te komen.
Om 19:30u gaat de grote zaal van jongerencentrum Tavenu open. Om 20:00u start
de debatavond en is ook live te volgen via LangstraatTV.

Woensdag 9 maart - 08:30-12:00 uur in Waspik
Woensdag 9 maart – 13:00-17:00 uur in Waalwijk
Donderdag 10 maart – 08:30-12:00 uur in Sprang-Capelle

VERKIEZINGSMARKT OP ZATERDAG 12 MAART VAN 13:00-16:00u IN
DE STATIONSSTRAAT

			

Dat kan op de weekmarkt!

VERKIEZINGSDEBAT GEMEENTE WAALWIJK OP DONDERDAG
10 MAART 20:00u IN TAVENU

De politieke partijen zijn aanstaande zaterdagmiddag aanwezig om u te ontmoeten
in het winkelcentrum van Waalwijk.

Op 14,15 en 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bent u
benieuwd naar de standpunten van de deelnemende partijen over onderwerpen
die in de gemeente Waalwijk spelen? Kom dan op donderdagavond 10 maart
om 20:00u naar het verkiezingsdebat in Tavenu aan de Taxandriaweg 13. Deze
avond is gratis en openbaar toegankelijk voor iedereen. Aanmelding, een
mondkapje of coronatoegangsbewijs is niet nodig.

WAALWIJKSE STEMWIJZER

Weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? Maak dan eens gebruik van
de StemWijzer. In de StemWijzer komen in 30 stellingen de belangrijkste zaken
die bij de verkiezingen in de gemeente spelen aan de orde. Door uw standpunten
te vergelijken met die van de partijen, komt u gemakkelijk tot een beslissing.
Ga naar www.waalwijk.stemwijzer.nl

Afgelopen weken hebben inwoners van de gemeente Waalwijk via social media
aan kunnen gegeven welke actuele onderwerpen zij het belangrijkste vinden.
Uit deze reacties is een zestal aan thema’s ontstaan. De zes onderwerpen
die tijdens het verkiezingsdebat centraal staan: wonen, zorg, duurzaamheid,
onderwijs, leefbaarheid, participatie en lokaal bestuur.

PROCEDURES
1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de stukken die daarop betrekking
hebben, liggen ter inzage in de periode
die vermeld staat in de publicatie
bij de receptie van het stadhuis. Op
verzoek krijgt u tegen betaling van
verschuldigde leges, een afschrift van
deze stukken.
1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient
u vooraf een afspraak te maken. Wij
verzoeken u hiervoor contact op te
nemen met de frontoffice bouwen,
wonen en leefomgeving van team
Vergunningverlening & Belastingen via
het algemene nummer 0416-683456.
De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de stukken die daarop betrekking
hebben zijn bij de balie op het stadhuis
in te zien in de periode die vermeld staat
in de publicatie. Op verzoek krijgt u
tegen betaling van verschuldigde leges,
een uitgeprinte versie van deze stukken.
2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders

vermeld) hebben de mogelijkheid om
hun zienswijze schriftelijk of mondeling
naar voren te brengen bij: het college
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140
GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge
zienswijze indienen, neem dan contact
op met de desbetreffende afdeling.
2a. Indienen zienswijze
(Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft
de mogelijkheid om, gedurende de
termijn van de ter inzage legging, zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling
naar voren te brengen bij het college
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140
GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge
zienswijze indienen, neem dan contact
op met de desbetreffende afdeling.
2b. Inspraakreactie civiele- en
cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de
herinrichting/reconstructie door
het college wordt vastgesteld, is er
gelegenheid om kennis te nemen
van het voorlopig ontwerp en hierop
een inspraakreactie te geven. Dit kan
schriftelijk, gedurende de termijn

van terinzagelegging. Schriftelijke
inspraakreacties kunt u naar voren
brengen aan het college van Waalwijk,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Omdat het hier om de uitvoering
van werk en gaat, staat tegen de
besluitvorming over de (her)inrichting/
reconstructie geen bezwaar of beroep
open.
3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt,
kunnen belanghebbenden daartegen
binnen zes weken na de dag van
bekendmaking een bezwaarschrift
indienen. Indien bekendmaking aan
een belanghebbende eerder dan deze
publicatie heeft plaatsgevonden, is dat
het moment waarop de termijn van
zes weken in gaat. Het bezwaarschrift
moet ondertekend zijn en moet ten
minste bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van
het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de
beslissende instantie en indienen
bij (tenzij anders in de publicatie

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Aletta Jacobsstraat 36 Waalwijk: verwijderen van een muur (toestemming Bouw) Datum ontvangst
18-02-2022
Poelruitstraat 28 Waalwijk: het gebruiken van een pand ten behoeve van kamergewijze verhuur aan
maximaal 5 personen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 23-022022
Mr. van Coothstraat 49 Waalwijk: verbouwen van een woonhuis (toestemming Bouw) Datum ontvangst 28-02-2022
Schotse Hooglandersstraat 41 Waspik: wijzigen van een gevel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 25-02-2022
Thorbeckelaan 59 Waalwijk: bouwen van een garage (toestemming Bouw, toestemming Handelen
in strijd ruimtelijke regels) 28-02-2022
Arnoldus Verschurenstraat 33 Waspik: bouwen van een aanbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 02-03-2022
Molenstraat 1 Waalwijk: het wijzigen van een garage en bijgebouw naar zelfstandige woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 22-02-2022
’t Vaartje 106 Waspik: splitsen van een woonhuis (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw) Datum ontvangst 21-02-2022
Nabij Vijverlaan en Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 633, 1472, 1018, 1017, 187, 1134
en 1019): het bouwen van 48 eengezinswoningen en erfafscheidingen (toestemming Bouw) Datum
ontvangst 25-02-2022
Procedure 1a is van toepassing.

staat vermeld) de commissie
Bezwaarschriften, Postbus 10150, 5140
GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als er sprake
is van een spoedeisende zaak, kunt
u tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter bij de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar
4. Beroepschrift
(na uniforme openbare
voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag
waarop het besluit ter inzage is
gelegd, kan daartegen binnen zes
weken beroep worden aangetekend
door belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend, of die
niet kan worden verweten dat zij
geen zienswijze hebben ingediend.
Het beroepschrift moet ondertekend
zijn en moet tenminste bevatten: de
naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van het beroep
(met name ook tegen welk onderdeel
van het besluit het beroep zich richt).
Het beroepschrift moet (tenzij anders
vermeld) worden ingediend bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Als er
sprake is van een spoedeisende zaak,
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter bij de rechtbank,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
5. Een officiële aanvraag / melding
/ klacht / bezwaar / zienswijze kan
behalve per post of per fax ook door
middel van een e-mailbericht worden
ingediend. Een dergelijk e-mailbericht
wordt alleen in behandeling genomen
als het is verstuurd naar de algemene
postbus: info@waalwijk.nl en aan
bepaalde voorwaarden voldoet.
Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Koolmees 40 Sprang-Capelle: vervangen/vergroten bestaande dakkapel (toestemming Bouw)
Datum bekendmaking 24-02-2022
Mr. van Coothstraat 35 Waalwijk: plaatsen aanbouw aan Rijksmonumentale woning (toestemming
wijzigen Rijksmonument, toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 25-02-2022
Bremstraat 34 Waalwijk: uitbreiden woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-03-2022
Irenestraat 46 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie D nr. 2415 en 2416): bouwen kantoor en appartementen (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
02-03-2022
Hoek Veerweg/Vier Heultjes Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie N nr. 547): plaatsen van een zendmast (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 03-03-2022
Besoyensestraat 64 Waalwijk: vernieuwen van dak en wijzigen van spantcontructie (toestemming
Bouw) Datum bekendmaking 03-03-2022
Markt 11a Waalwijk: splitsen van bovenwoning in twee appartementen (toestemming Bouw)
Datum bekendmaking 03-03-2022
Thorbeckelaan 35 Waalwijk: bouwen van een dakopbouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 04-03-2022
Hoek Mechie Trommelenweg en Industrieweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K 1141): kappen 70
bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 04-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:

(Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het (voorontwerp)
bestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin” ter inzage
ligt.

Elzenweg 35b Waalwijk: nummeraanduiding 35b is vastgesteld Datum bekendmaking 25-02-2022
Irenestraat 46 en 48 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie D nr. 2415 en 2416): nummeraanduidingen 46,
46a, 46b en 46c zijn vastgesteld Datum bekendmaking 02-03-2022
Markt 11a Waalwijk: nummeraanduidingen 11a en 11b zijn vastgesteld Datum bekendmaking 03-032022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Ligging plangebied
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen op de locatie Carmelietenstraat 58
Waspik (Heilige Theresiakerk en omgeving). Beoogd wordt de kerk en het klooster te transformeren naar een ontmoetings- en zorgcomplex voor dementerende ouderen.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN
BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
- Alcoholvergunning voor “Elssie’s”., op de locatie de Els 38 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2
maart 2022.
- Ontheffing exploitatievergunning voor “Elssie’s”., op de locatie de Els 28 in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 2 maart 2022.
- Verklaring van geen bedenkingen Roza Ballonvaarten voor het verkrijgen van toestemming om
ballonopstijgingen in 2022 te houden vanuit recreatiegebied ’t Hoefsven in Waalwijk. Besluit is
verzonden op
2 maart 2022.
- ANWB Verkeersproject Streetwise en tijdelijke wegafsluiting van De Jonghestraat in Waalwijk op
vrijdag 18 maart 2022 van 08.30 uur tot en met 14.00 uur. Besluit verzonden op 2 maart 2022.
Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

VERKEER

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin” met bijbehorende documenten liggen met ingang van 10 maart 2022 gedurende 6 weken
voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang
Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30
uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische
weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen
in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.
IMRO.0867.BPTheresiakerkeo-VO01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie
van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over het voorontwerpbestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin” met bijbehorende documenten.
Inspraakreacties over het bestemmingsplan kunt u sturen naar het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van
een inspraakreactie per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in
behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.
nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden
mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van
inspraakreactie op voorontwerpbestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin”.

WEGAFSLUITINGEN

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of inzage op een ander tijdstip en/of
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitin- een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de
heer R. Scholten, tel. 0416- 683456, rscholten@waalwijk.nl
gen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
Waalwijk:
Burg. Grotenhuisstraat / Burg. Verschuerenstraat: 15-11-2021 t/m 18-03-2022 i.v.m reconstructie.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Mede / Geerde / Erve: 02-03-2022 t/m 09-12-2022 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden
in fases uitgevoerd. De wijk is ten allen tijden bereikbaar via één toegangsweg.
Grotestraat t.h.v. Markt / Raadhuisplein: 08-02-2022 t/m 11-03-2022 i.v.m. reconstructie. Verkeer
wordt ter plaatse omgeleid.
Herikstraat: 14-02-2022 t/m 15-04-2022 i.v.m. reconstructie.
Burg. De Geusstraat tussen Hein Jordanstraat en fietspad Oudestraat: 07-03-2022 t/m 06-05-2022
i.v.m. reconstructie. Omleiding via Noorder Allee, Jos van Wijlenstraat, Burg. Van Prooijenstraat.
Vijverlaan: 16-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Parkeerplaats Vijverlaan
bereikbaar via Hoefsvenlaan.
Sprang-Capelle:
Tolweg, direct ten noorden van Halvezolenpad: 21-02-2022 t/m 13-03-2022 i.v.m. aanleg buis. Omleiding via Juffrouwsteeg, Geallieerdeweg, Vrouwkensvaartsestraat, ’t Vaartje, Waspiksedijk.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
-MELDINGEN-

Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Hoge Akkerweg 7, Sprang-Capelle
Benedenkerkstraat 94, Waspik
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 maart 2022 tot en met
6 april 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.
Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en
leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Verschure Loonwerk, Hoge Akkerweg 23 Sprang-Capelle
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 maart 2022 tot en met
6 april 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.
Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een afspraak
kunt u contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

RUIMTELIJKE ORDENING
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “WASPIK BOVEN H. THERESIAKERK,
CARMELIETENKLOOSTER EN KLOOSTERTUIN”.
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

ALGEMENE BEKENDMAKING
ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet
meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens
(BRP). Onderzoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.
Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens
in de BRP juist is. Daarom heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder genoemde personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit
Nederland, en ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats.
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen.
Er is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden ingeschreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt:
•
V.C. Gavris, geboren op 18-04-1982, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het besluit is
genomen op 03-03-2022
•
J.S. Kopówka, geboren op 16-12-1993, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het besluit
is genomen op 03-03-2022
•
M.A. Caporale Pérez, geboren op 11-07-2000, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het
besluit is genomen op 03-03-2022
•
J.A. Torres Rojas, geboren op 26-06-1996, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het
besluit is genomen op 03-03-2022
•
B. Galvez Szecsi, geboren op 15-05-1999, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het besluit is genomenn op 03-03-2022
Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van
verhuizing hebben gedaan zoals dat moet volgens de wet BRP.
Bent u het niet eens met een uitschrijving of een boete?
U kunt het college van burgemeester en wethouders tot 6 weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit laten weten dat u het niet eens bent met een uitschrijving of met een boete. Dit heet
bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat.
Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN

De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet
meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens
(BRP). Onderzoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.
Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens
in de BRP juist is. Daarom is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde
personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij worden door het college uitgeschreven uit Nederland, en ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats.
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen.
Op de hieronder genoemde datum is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen
staan ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.
Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
•
N.R.G.M. Kleijngeld. 01-01-1964, 24-02-2022
Krijgt de gemeente Waalwijk binnen 2 weken na deze publicatie geen informatie over het adres van
deze personen? Dan worden de personen waarschijnlijk uitgeschreven van het adres dat geregistreerd is in de BRP. Dat gebeurt met ingang van de datum van de brief die aan hen is gestuurd. Zij
riskeren dan ook een boete krijgen van maximaal € 325,00.
Bent u het niet eens met dit plan?
Als een uitschrijving op het geregistreerde adres tegen uw belangen ingaat, kunt u dat schriftelijk
of mondeling laten weten (een zienswijze kenbaar maken). Stuur dan binnen twee weken na deze
publicatie een brief naar het College van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u liever
mondeling uw mening doorgeven, bel dan met het team Publiekszaken, telefoon 0416-683456.

