
BAAS
een echte

ruimt opoveral

Woensdag 16 maart 2022

COLOFON

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

Wij willen alle inwoners die 
deel hebben genomen aan het 
leefbaarheidsonderzoek har-
telijk bedanken. De gemeente 
is blij dat zoveel inwoners 
hun betrokkenheid hebben 
getoond.

Veel inwoners hebben gerea-
geerd waardoor de uitkomsten 
heel bruikbaar zijn. We nemen 
deze uitkomsten mee bij toe-
komstige ontwikkelingen, zoals 
een nieuwe koers in het sociaal 
domein.

De antwoorden zijn we nu aan 
het analyseren en we hopen 
vóór de zomer de uitkomsten 
te delen.

Zoals beloofd hebben we tien 
bonnen van € 25,- verloot 
onder de deelnemers. De 
gelukkigen hebben hun bon al 
ontvangen of ontvangen die 
deze week.

DEELNAME 
ONDERZOEK

Als baasje wil je het beste voor 
je hond: goed eten, een mooie 
mand en een fijne plek met 
genoeg liefde en aandacht. Een 
schone omgeving hoort er ook 
bij. Niet alleen voor je hond 
en voor jezelf, maar ook voor 
je buurtgenoten. In een deel 
van Zanddonk zijn we 9 maart 
gestart met een proef. We tes-
ten een andere aanpak tegen 
overlast door hondenpoep. We 
verwachten hiermee onze om-
geving nog schoner te houden.

Hondenuitrenveld 
We frissen een deel van Zand-
donk op met een nieuw hon-
denuitrenveld locatie Willaert-
park. Een veilig en omheind 
losloopgebied met speelmoge-
lijkheden voor de hond. Ook is 
het een prettige plek voor baas-
jes om een praatje te maken 
of rustig te kijken hoe je hond 
lekker aan het spelen is.

Een echte BAAS ruimt overal op 
Met de komst van het nieuwe 
hondenuitrenveld verdwijnen 
de zogenaamde hondentoilet-
ten. Overal geldt dan de regel: 
baasjes ruimen hondenpoep 
overal op. Veel hondenbezitters 
doen dit al met een honden-
poepzakje.

Nieuwe aanpak tegen overlast 
hondenpoep in Zanddonk

Extra afvalbakken en gratis 
zakjes 
We begrijpen dat het opruimen 
van hondenpoep geen fijne 
klus is. Om het baasjes gemak-
kelijker te maken, verplaatsten 
we een aantal afvalbakken en 
zijn er een aantal extra afvalbak-
ken bijgekomen. Ook delen we 
gratis hondenpoepzakjes uit. 
Deze kun je ophalen bij het 
hondenuitrenveld en Buurthuis 
Zanddonk.

Proeflocatie Zanddonk  
Het opfrissen van een deel van 
Zanddonk met een honden-
uitrenveld en extra afvalbak-
ken, het uitdelen van gratis 
hondenpoepzakjes en de regel 
‘hondenpoep ruimen we overal 
op’ is een proef. Met borden 
en grondmarkeringen onder-
steunen we deze proef. En daar 
betrekken we de inwoners uit 
het proefgebied bij. Eind 2022 
worden de ervaringen verza-
meld en besluiten we of deze 
aanpak uitgevoerd wordt in de 
hele gemeente Waalwijk.

Meer weten? Kijk op  
waalwijk.nl/eenechtebaas

Fiets jij al MONO?
Op de fiets even bellen of een 
appje sturen. Het lijkt handig 
en makkelijk. Maar tegelijk 
fietsen en je telefoon gebruiken 
is gevaarlijk. Bovendien is het 
wettelijk verboden om te fietsen 
met je telefoon in je hand.

Het maakt niet uit of je belt, 
een appje stuurt of een liedje 
opzoekt uit je playlist. Je 
riskeert daarmee een boete van 
€ 100,-. Dat geld hou je toch 
liever in je zak? 

Kijk voor meer informatie op 
www.wijrijdenmono.nl

• ww
Verkiezingsavond woensdag 
16 maart

Op woensdagavond 16 maart vindt in het stadhuis de verkiezings-
uitslagavond plaats. Dit is een openbare bijeenkomst voor alle  
inwoners, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en  
vertegenwoordigers van de media. Deze avond organiseert de  
gemeente na de stembusgang van maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 maart om alle kiezers te informeren over de uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezingen. Met cijfers en statistieken, in-
terviews, muziek en een quiz belooft het niet alleen een spannende, 
maar ook een leuke avond te worden. Gespreksleider is Harry van 
Aken. Kun je niet naar het stadhuis komen, dan kun je de bijeen-
komst ook live volgen via https://youtu.be/WUZZQcdmjzA

Wanneer: woensdagavond 16 maart
Waar: stadhuis, Taxandriaweg 6 in Waalwijk
Tijd: van 21.00 tot 00.00 uur
Aanmelden, mondkapje of coronatoegangsbewijs is niet nodig.

De officiële uitslag wordt maandag 21 maart om 10.00 uur bekend 
gemaakt op de zitting van het Centraal Stembureau in de raadzaal 
van het stadhuis.

Denk mee over mobiliteit in 
Waalwijk!
De wereld om ons heen verandert. We werken steeds meer plaats- 
en tijdonafhankelijk, maken gebruik van moderne technologieën 
en door klimaatverandering is duurzaamheid een belangrijk onder-
werp. Dit betekent veel voor hoe vaak en de manier waarop we ons 
dagelijks verplaatsen naar ons werk, de supermarkt en vrienden en 
familie. Die verplaatsingen en de vervoersmiddelen waarmee we 
dat doen noemen we mobiliteit. De gemeente Waalwijk wil samen 
met inwoners, bedrijven en bezoekers de wensen voor mobiliteit 
onderzoeken. Zo kan de gemeente mobiliteit meer passend maken 
op wat voor jou belangrijk is. Hoe dit het beste kan, zet de gemeen-
te in een mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan zorgt ervoor  
dat je in de toekomst op een duurzame, veilige, comfortabele en 
snelle manier van A naar B kunt komen. En jij kunt meedenken  
over de inhoud. 

Hoe kun je meedenken? 
De komende tijd wil de gemeente samen met jou invulling geven 
aan het mobiliteitsplan op verschillende momenten en manieren. 
Op woensdag 6 april van 19.30 uur tot 21.00 uur start de gemeente 
met een gratis, live webinar over mobiliteit. Hierin hoor je meer 
over mobiliteitsontwikkelingen en wat deze voor jou betekenen. 
Ook komen er inspirerende sprekers voorbij en kun je vragen stel-
len en je mening geven. Meer informatie over de inhoud van het 
webinar vind je op een speciale online omgeving via  
www.mobycon.mett.nl/waalwijk. Daarnaast kun je in deze online 
omgeving jouw mening delen, stuurt de gemeente binnenkort een 
enquête uit en komen er drie fysieke momenten om met inwoners, 
bedrijven, bezoekers en de gemeente in gesprek te gaan:  
zogenaamde praatcafés. De data hiervoor volgen binnenkort. 

Aanmelden voor het webinar 
Wil je het webinar bijwonen? Meld je dan aan via het Facebook  
evenement op de Facebookpagina van de gemeente Waalwijk. 
Neem van tevoren een kijkje op www.mobycon.mett.nl/waalwijk, 
onder het kopje ‘webinar’. Hier zie je de onderwerpen die voorbij-
komen en kun je alvast aangeven wat je belangrijk vindt.  

Niet iedereen kan zomaar 
langs de deuren gaan om te 
collecteren. Er is een collecte- 
en wervingsrooster waarin je 
dit kunt checken. 

In maart collecteren deze  
landelijk goede doelen:
• Jantje Beton
• Amnesty International
• Reuma Nederland
• ZOA voor noodhulp en 

wederopbouw

Kijk voor de roosters op  
www.cbf.nl/ 
collecte-en-wervingsrooster

COLLECTES



Woensdag 16 maart 2022

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 

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 

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Ganzerik 1 t/m 7 (oneven), Akkerwinde 11 t/m 19 (oneven) en Brem 2 t/m 10 (even) Sprang-Capelle 
(Kad. Sprang sectie B nr. 4301 en 5916): onderhouden seniorenwoningen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 11-02-2022
Mechie Trommelenweg 5 Waalwijk: plaatsen gevelreclame (toestemming Reclame-uiting, toestem-
ming Bouw) Datum ontvangst 04-03-2022
Eerste Zeine 37a Waalwijk: vervangen kozijnen en aanbrengen brandscheiding (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 02-03-2022
Schouwslootweg 15 Waalwijk: interne verbouwing (toestemming Bouw) Datum ontvangst 09-03-
2022
Zinkerweg 5 Waalwijk: uitbreiden bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum ontvangst 09-03-2022
Industrieweg 7 Waalwijk: plaatsen van laadkuil in een pand (toestemming Bouw) Datum ontvangst 
10-03-2022
Westeinde 48 Waalwijk: het verbouwen van een woonhuis (toestemming Bouw) Datum ontvangst 
05-03-2022
Mr. van Coothstraat 40 Waalwijk: plaatsen opbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 10-03-
2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Wilgenplantsoen 10 Waspik: bouwen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) 
Datum bekendmaking 08-03-2022
Hoge Akkerweg 23 Sprang-Capelle: bouwen van een loods (toestemming Bouw, toestemming Han-
delen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 09-03-2022
Gompenstraat 11 Waalwijk: magazijnverkoop op 11 t/m 13 mei 2022 en op 9 t/m 11 november 2022 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 10-03-2022
Kloosterheulweg 12 Waalwijk: uitbreiden bedrijfsgebouw (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 10-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 7 MEI 2022 IS  
OPGESCHORT 
Loeffstraat 53 Waalwijk: plaatsen van zonnepanelen, nieuwe cv-ketel en warmtepomp (toestem-
ming wijzigen Gemeentelijk monument, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 10-03-2022
Procedure 1a is van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Kloosterheulweg 12 Waalwijk: nummeraanduidingen 12 (Kloosterheulweg) en 8e en 8g (Energie-
weg) zijn vastgesteld Datum bekendmaking 10-03-2022
Wilgenplantsoen kavel 5 Waspik: nummeraanduiding 10 is vastgesteld Datum bekendmaking 08-
03-2022
Gansoyensesteeg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nrs. 233, 241, 362, 395 en 450): nummeraandui-
dingen 21a, 22a, 22b en 22c (t.b.v. de bestaande windturbines) Datum bekendmaking 14-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
I

ALGEMENE VERGUNNINGEN 

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BE-
ZWAAR ZIJN VERLEEND:

-  Evenementenvergunning voor het organiseren van een Vlooienmarkt op 10 april 2022 van 
   09.00 uur tot en met 16.30 uur op de parkeerplaats aan de Professor Lorentzweg in 
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 maart 2022.
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van een Vlooienmarkt op 7 augustus 2022 
   van 09.00 uur tot en met 16.30 uur op de parkeerplaats aan de Professor Lorentzweg in 
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 maart 2022.
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van Oranje Koningsdag en Borkpop op 27 
   april 2022, op de locatie sportpark v.v. Baardwijk en het parkeerterrein aan de Akkerlaan 4 
   in Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 maart 2022.
-  Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor Oranje Koningsdag en Borkpop op 27 april 2022 van
   10.00 uur tot en met 22.00 uur, op de locatie sportpark v.v. Baardwijk en het 
   parkeerterrein aan de Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 maart 2022.
-  Aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Ton-Ton 
   Waalwijk B.V., gelegen aan de Grotestraat 226 in Waalwijk. 
   Besluit verzonden op 9 maart 2022.
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van een Vlooienmarkt op 12 juni 2022 van 
   09.00 uur tot en met 16.30 uur op de parkeerplaats aan de Professor Lorentzweg in 
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 maart 2022.
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van een Vlooienmarkt op 9 oktober 2022 
   van 09.00 uur tot en met 16.30 uur op de parkeerplaats aan de Professor Lorentzweg in 
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 maart 2022. 

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 9 MAART 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende 
gehandicaptenparkeerplaats op de César Francklaan 39 in waalwijk, op te heffen. 

Bovenstaand besluit is op 9 maart 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opne-
men met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitin-
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.
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.
Hertog Janstraat t.h.v. viaduct A59: 30-03-2022 21.00 u. tot 31-03-2022 05.00 u. i.v.m. werkzaamhe-
den aan viaduct. Omleiding via Emmikhovensestraat.

Sprang-Capelle:
Dullaertweg tussen Kruisstraat en Heistraat: 22-03-2022 t/m 23-03-2022 i.v.m. Boomfeestdag. Om-
leiding via omliggende wegen.

Waspik:
Geen wegafsluitingen



MILIEU

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastge-
steld. Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
Lightronics Participaties B.V., Spuiweg 19 en 19a Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 maart 2022 tot en met  
13 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 Ver-
gunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN  
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Schoolstraat 56, Waspik

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 maart 2022 tot en met  
13 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 ‘WAALWIJK, GROTESTRAAT 239-243’  
Wij hebben een aanvraag ontvangen voor de herziening van het bestemmingsplan voor de locatie 
Grotestraat 239-243 te Waalwijk. Naar aanleiding hiervan maakt het college van Waalwijk het vol-
gende bekend:

Vooraankondiging 1.3.1 Bro
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor een gebied in het centrum van Waalwijk. 
Het plangebied ligt in het centrum van Waalwijk, in het gebied tussen de Grotestraat (ten zuiden) 
en de Winterdijk (ten noorden). Direct ten oosten van het plangebied ligt het nieuwe schoenenmu-
seum (voormalige Raadhuis) aan het Raadhuisplein. 
In het bijzonder betreft het plangebied de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Waal-
wijk, sectie G, nummers 491, 835, 984, 985 (ged.) 1066 en 1067. 

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen 
kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke 
instantie.

Inspraak
Het college van Waalwijk heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk, Grotestraat 
239-243’ in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Het plan heeft betrekking op de 

herontwikkeling van het betreffende gebied. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat eronder 
meer 19 woningen en maximaal 200 m2 aan centrumfuncties gerealiseerd kunnen worden (zoals 
lichte horeca, detailhandel etc.). 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 17 maart a.s. gedurende 6 weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). Het plan kan 
ook worden bekeken op de website van de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplan-
nen. De digitale verbeelding van het voorontwerp kan worden bekeken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl via IDN: NL.IMRO.0867.bpWWgrotestraat243-VO01. 

Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie over het voorontwerpbe-
stemmingsplan naar voren brengen bij het college van 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 ver-
melding van inspraak op voorontwerpbestemmingsplan ‘Grotestraat 239-243’.

Omgevingsdialoog
Op woensdag 6 april om 19.00 uur organiseert de initiatiefnemer van het plan een informatie-
bijeenkomst om de omgeving hierover te informeren. Direct omwonenden worden hiervoor recht-
streeks uitgenodigd. Heeft u als omwonende een week van te voren (nog) geen bericht ontvangen, 
of bent u als niet-omwonende geïnteresseerd, kunt u zich per e-mail aanmelden bij projectmana-
ger de heer F. Ponjé via info@ponje.nl. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M. Schuurmans van het 
team Ruimte, Economie & Werk (mschuurmans@waalwijk.nl/ 0416-683871).
 

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 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 Neder-
land, 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
• C.E. Molecki, geboren op 14-02-1979, de datum van het voornemen is 10-03-2022 
• P.A. Kielesinski, geboren op 22-01-1980, de datum van het voornemen is 10-03-2022

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 geregis-
treerd 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. 


