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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

Afgelopen zaterdag was het de Landelijke Opschoondag.  
Inwoners en scholen staken de handen uit de mouwen. Verschil-
lende basisscholen startten vrijdag al in het kader van de Lande-
lijke Opschoondag en ruimden zwerfafval op rondom hun school. 
Zaterdag ruimden diverse groepen in onze gemeente op.  
Er werd veel zwerfafval opgehaald. Een fijne samenwerking tussen 
inwoners, scholen en gemeente. Wij bedanken iedereen die zich 
heeft ingezet om onze leefomgeving schoon te houden!

Gemeente Waalwijk schoner door 
basisscholen en vrijwilligers

Dit jaar bestaat de gemeente Waalwijk 25 jaar! Dat betekent dat 
het alweer 25 jaar geleden is dat de kernen Waalwijk, Waspik 
en Sprang-Capelle samen gingen als één gemeente. Dat wil de 
gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gedurende het 
hele jaar komt hier aandacht voor tijdens diverse activiteiten. De 
eerste activiteit waarbij dit gebeurt, is Nationale Boomfeestdag op 
woensdag 23 maart. 

Drie symbolische Zomereiken
Op woensdag 23 maart planten de wethouders samen met 
bijzondere inwoners in elke kern een mooie boom: de Zomereik. 
Elke Zomereik symboliseert één van de drie kernen en de 
verbinding daartussen. In Waalwijk planten wethouders John van 
den Hoven en Dilek Odabasi samen met een groepje enthousiaste 
jongeren in de Stadstuin. In Waspik plant wethouder Eric Daandels 
samen met leden van ‘Platform Waspik’ in het park aan de 
Raadhuisstraat. En in Sprang Capelle plant wethouder Ronald 
Bakker samen met de 9-jarige Sophie en haar moeder op het 
Vrijehoeveplein. 

Andere activiteiten
Het hele jaar door organiseren inwoners, verenigingen, clubs en 
organisaties allerlei activiteiten in de gemeente Waalwijk. Dit jaar 
kunnen zij daar naar eigen wens een link in maken naar 25 jaar 
gemeente Waalwijk. De gemeente ondersteunt waar mogelijk 
met digitale en fysieke communicatiemiddelen, om aandacht 
te geven aan het jubileum. Daarnaast zoekt de gemeente zelf 
aansluiting bij al bestaande evenementen en organiseert zelf een 
aantal kleinschalige activiteiten in het kader van 25 jaar gemeente 
Waalwijk. 

Info & aansluiten bij 25 jaar Waalwijk
Organiseer jezelf een activiteit waarmee je aan wilt sluiten bij het 
jubileumjaar? Mail dan naar waalwijk25jaar@waalwijk.nl. 
Je hoort dan of en hoe je met je activiteit aan kunt sluiten bij het 
jubileumjaar. Je kunt hier ook terecht met andere vragen.

 

 

 

 

PSV De Paardenvriend 
Drunenseweg 23, Waalwijk (tegenover Eikendonk) 

fietstraining 
voor 55-plussers die veilig en  

met plezier willen blijven fietsen 

donderdag 21 april 2022 

09.45 tot 15.30 uur 
 

meer info:  
Annika Jabroer, t 06-22750374 
www.gowaalwijk.nl/activiteiten/fietstraining 

 

             

Aftrap ‘25 jaar Waalwijk’ tijdens 
Nationale Boomfeestdag 2022

Fiets je met fietsverlichting 
aan, dan verklein je de kans 
op kleerscheuren. Je valt dan 
namelijk meer op en ook zie jij 
de weg voor je een stuk beter. 
Gelukkig gaan de meeste  
fietsers goed zichtbaar over 
straat. Sta jij ook AAN?

ZET JE LICHT AAN 
IN HET DONKER

 ONLINE REGELEN

Wist je dat je veel zaken 
bij de gemeente Waalwijk 
online kunt regelen? Denk 
aan een uittreksel van 
persoonsgegevens of een 
verklaring omtrent gedrag. 
Maar ook een eigen verklaring 
of verhuizing regel je in de 
gemeente Waalwijk gemakkelijk 
online. Kijk voor alle zaken die 
je digitaal kunt regelen op: 
www.waalwijk.nl/onlineregelen
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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 gebrui-
ken 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 onge-
veer 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 waterhuis-
houding en ontstaat er een natuurlijke balans in de bodem. Ge-
mengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten!

Afval is
waardevol

In augustus vorig jaar is op parkeerterrein De Els 
Noord aan de Mr. Van Coothstraat de eerste Slim-
me Bandenpomp geplaatst. De bandenpomp is 
voor iedere automobilist, 24 uur per dag, gratis te 
gebruiken en laat direct zien hoeveel euro je be-
spaart. Goed om te zien dat deze duurzame ser-
vice het afgelopen half jaar al heel wat opleverde! 

Gevolgen onderspanning 
Banden lopen altijd langzaam leeg waardoor 
in Nederland meer dan de helft van alle auto’s 
met een te lage bandenspanning rijdt. Dat kost 
jaarlijks circa 200 miljoen liter extra brandstof en 
veroorzaakt 400 miljoen kg extra CO2 uitstoot. 
Daarnaast maakt rijden met een te lage banden-
spanning autorijden duurder. Een auto verbruikt 
op jaarbasis 2 tot 5% meer brandstof en de slij-
tage van de banden neemt toe. Het is ook gevaar-

Slimme Bandenpomp bespaart brandstof

Aantal gebruikers       1814
 
Bespaarde hoeveelheid brandstof, in liters  18.030

Bespaarde hoeveelheid CO2, in kg   61.000
 
Voorkomen vroegtijdig versleten banden   98 

Totaal bespaard bedrag aan brandstof en banden          € 63.387,00

Gemiddeld bespaard bedrag per gebruiker              € 34,94

CO2

€

BESPARINGEN TOTAAL

RESULTATEN SLIMME BANDENPOMP 
AUGUSTUS 2021 – FEBRUARI 2022

lijk, want de verkeersveiligheid neemt af door een 
slechtere wegligging, een langere remweg en een 
grotere kans op een klapband.

Makkelijk in gebruik 
De Slimme Bandenpomp is gemaakt van 
duurzaam materiaal en werkt geheel op zonne-
energie. Hij is door iedere automobilist gratis 
en eenvoudig te gebruiken. Op kenteken kan de 
juiste bandenspanning worden opgevraagd. De 
Touch screen display helpt met juist instellen, 
geeft tijdens gebruik weer wat er gebeurt en toont 
na afloop direct de besparingen in euro’s, liters 
brandstof en verminderde uitstoot. De slimme 
Bandenpomp vraagt de gebruiker om een donatie 
of fooi voor gebruik. Deze kan contactloos be-
taald worden. Met de opbrengst houdt Band op 
Spanning de kosten voor de pomp laag.

Een prachtige rode loper voor fietsers tussen 
Waalwijk – Loon op Zand – Tilburg
Als gemeente hebben we genoeg te bieden, maar 
in dit geval nét wat meer dan andere gemeentes. 
Sinds de opening van de F261 ligt een gezondere 
leefstijl, minder verkeersdrukte en een beter kli-
maat namelijk binnen handbereik. Dus pomp je 
banden op, plan je route en sjees vanaf nu over 
de F261, een fietspad voor iedereen!

Ontdek de route 
De F261 is de nieuwste snelfietsroute in Brabant. 
De route is 16 kilometer lang en ligt voor een 
deel in onze gemeente. Met snelfietsroute wordt 
overigens bedoeld dat je prettig kunt doortrappen 
zonder dat je veel obstakels als stoplichten en 
drempels tegenkomt. Het tempo bepaal je na-
tuurlijk zelf. De route begint - of eindigt – bij Sta-
tion Tilburg en loopt tot Waalwijk. Het overgrote 
deel bestaat uit vrijliggende fietspaden van 4,5 
meter breed. De snelfietsroute kenmerkt zich als 
een soort lange rode sliert en is te herkennen aan 
de groene lijn die over bijna de hele route loopt. 
De weg kwijt raken is vrijwel onmogelijk.

Ten noorden van Tilburg loopt de route paral-
lel aan de N261 langs de Loonse en Drunense 
Duinen, de kern van Loon op Zand, de Efteling, 
Kaatsheuvel tot de Meidoornweg in Waalwijk. In 
Waalwijk sluit deze route aan op de F59: de fiets-
route naar ’s-Hertogenbosch.

Wil je meer weten en ervaren?  
Op www.waalwijk.nl/snelfietsroute vind je een in-
teractieve video en zie je alles over de F261. Kies 
een locatie en “fiets” vanachter je laptop of telefoon 
over het fietspad. Ontdek naast de snelfietsroute 
ook meteen de prachtige plekken die langs de route 
liggen!

Doe jij ook mee aan Earth Hour?

Laat zien dat jij geeft om de toekomst van onze aarde. Doe op 
zaterdag 26 maart om 20.30 uur één uur het licht uit om daarmee 
aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van onze aarde. Samen 
met miljoenen mensen in meer dan 190 landen zetten we de knop 
om voor WWF-Earth Hour.

Wat doen wij?
Wij doven de wetblue verlichting op het stadhuis tijdens Earth 
Hour. De lichten bij het zwembad en sporthallen gaan uit. Verder 
doen we de boomverlichting en de verlichting van het oude 
stadhuis uit.

Wat kan jij doen?
Doe het licht uit bij jou op het werk, op de sportclub, in de winkel 
en thuis. Laat zien dat ook jij onze planeet wil beschermen. Dit 
wereldwijde signaal is belangrijk. We moeten de komende jaren 
drastisch onze manier van leven, consumeren en bedrijfsvoering 
veranderen om ernstige gevolgen van klimaatverandering te 
voorkomen. We moeten onze natuur beschermen, want natuur is 
een van onze belangrijkste bondgenoten tegen klimaatverandering 
en van cruciaal belang voor ons voortbestaan. 

Zet de knop om! Een kleine moeite met veel resultaat! 
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AGENDA
                          
Alle raadsbijeenkomsten zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. Aanmelding, 
mondkapje of coronatoegangsbewijs is niet nodig. Belangstellenden kunnen ook via 
de online livestream alle bijeenkomsten volgen. Ga naar waalwijk.notubiz.nl/live.

DINSDAG 29 MAART – 19:30U – AFSCHEIDSVERGADERING
Deze avond staat in teken van het afscheid van de niet-herkozen raadsleden en de 
afzwaaiende fractievolgers.

WOENSDAG 30 MAART – 19:30U – INSTALLATIEVERGADERING
Op deze feestelijke bijeenkomst worden de gekozen raadsleden geïnstalleerd.  
De 29 raadsleden leggen de eed of de gelofte af. 

DONDERDAG 31 MAART – 19:30U – DUIDINGSBIJEENKOMST
Deze bijeenkomst staat in teken van duiding en overdracht. De tien partijen 
komen bij elkaar om visies en gedachten te wisselen over de verkiezingsuitslag 
en het vervolg. Nadat het debat is gevoerd, informeert Lokaal Belang de 
raadsleden hoe te komen tot een nieuw bestuursakkoord. Daarna worden de 
overdrachtsdocumenten aan de nieuwe gemeenteraad gepresenteerd. Deze 
informatie vormt een handreiking voor de besprekingen.

AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl en op 
waalwijk.langetermijnagenda.nl. Voor vragen kunt u mailen naar  
griffie@waalwijk.nl of bellen naar 0416-683445.

BEDANKT VOOR UW STEM!
Vorige week vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hartelijk dank voor 
het uitbrengen van uw stem. Met uw stem heeft u niet alleen invloed op de 
samenstelling van de gemeenteraad maar indirect ook op de keuzes die de 
komend vier jaar door het gemeentebestuur gemaakt worden.  

VERKIEZINGSUITSLAG
Op maandag 21 maart om 10:00u is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
door het centraal stembureau officieel vastgesteld. Hieronder vindt u informatie 
over de stemmen en de zetelverdeling.  

In totaal werden binnen de gemeente Waalwijk 40.179 kiesgerechtigden 
opgeroepen tot het uitbrengen van hun stem. 16.899 personen brachten hun 
stem ook daadwerkelijk uit. Dit resulteert in een opkomst van 42,1%.  
De processen verbaal kun je inzien op het stadhuis of via de website:  
www.waalwijk.nl/verkiezingen. 

Aantal stemmen per lijst:
1 Lokaal Belang        5976  =    11 zetels
2 VVD                    2146  =      4 zetels
3 GroenLinksaf         1796       =     3 zetels
4 CDA                     1231  =      2 zetels
5 D66                       1074  =      2 zetels
6 SGP                     1333  =      2 zetels
7 Lijst ijpelaar            588       =     1 zetel
8 ChristenUnie            583  =      1 zetel
9 Blanco lijst             544  =      1  zetel
10 Samen Waalwijk   1543  =      2 zetels

De kiesdeler is vastgesteld op 579 23/29 aan de hand daarvan zijn het aantal 
hele zetels verdeeld. Dat waren er 25. De resterende 4 zetels zijn verdeeld aan 
de partijen met de meeste stemmen. Het proces-verbaal ligt ter inzage op het 
stadhuis. De uitslag staat ook op de website: www.waalwijk.nl/verkiezingen. 

Lijstnr. Afkorting Kand.nr. Naam Voornaam Status Rangorde Stemmen
1 LB 1 Klerx, T.A.B. (Timon) (m) Timon Verkozen 1 2088
1 LB 4 Veraa, M.P.A. (Maud) (v) Maud Verkozen 2 627
1 LB 11 Montens, S.J.A. (Stefan) (m) Stefan Benoeming niet aangenomen (eenmalig) 3 597
1 LB 2 van den Hoven, M.J.C. (John) (m) John Verkozen 4 333
1 LB 3 Koptagel - Demirbas, B. (Benan) (v) Benan Verkozen 5 255
1 LB 12 van Baardwijk, J.M. (Jan) (m) Jan Verkozen 6 239
1 LB 13 Bruurmijn, S.P. (Bas) (m) Bas Verkozen 7 223
1 LB 17 van der Pluijm, N.E.W. (Niels) (m) Niels Verkozen 8 216
1 LB 6 van Dijk, J.T.M. (Jan) (m) Jan Verkozen 9 196
1 LB 5 van Hamond, A.A. (Ad) (m) Ad Verkozen 10 172
1 LB 10 Verhagen - van Lier, M.J.M. (Marja) (v) Marja Verkozen 11 150
1 LB 7 Lodenstijn, W.C.P.B. (Will) (m) Will Verkozen 12 90
2 VVD 1 Klerks, I.C. (Ilona) (v) Ilona Verkozen 1 1121
2 VVD 2 Spierings, T.F.J.H. (Frank) (m) Frank Verkozen 2 167
2 VVD 10 Bakker, R. (Ronald) (m) Ronald Verkozen 3 145
2 VVD 3 Bokšan, M. (Miloš) (m) Miloš Verkozen 4 108
3 GL 1 Odabasi-Seker, R. (Dilek) (v) Dilek Verkozen 1 790
3 GL 2 den Braven, F.A.T. (Frank) (m) Frank Verkozen 2 204
3 GL 3 van Laar, M.Y. (Yvette) (v) Yvette Verkozen 3 148
4 CDA 1 Spohr, R.J.M. (Ruud) (m) Ruud Verkozen 1 596
4 CDA 3 de Bruijn, F.I.H.M. (Cissy) (v) Cissy Verkozen 2 202
5 D66 1 Schuijffel, C.G.W.M.C (Sheila) Sheila Verkozen 1 602
5 D66 2 Mertens, T. (Tommie) Tommie Verkozen 2 57
6 SGP 1 Tiemstra, R.A.A. (Richard) Richard Verkozen 1 539
6 SGP 2 van Zelst, H.J. (Henk) Henk Verkozen 2 398
7 LIJ 1 IJpelaar - Alias, E.Y. (Yvette) (v) Yvette Verkozen 1 374
8 CU 1 van Groos, J. (Jan) (m) Jan Verkozen 1 387
9 LIJST_9 1 Aussems, N.R.W.A. (Niels) (m) Niels Verkozen 1 467

10 SW 1 de Jongste - van Heijst, E.A (Bea) (v) Bea Verkozen 1 683
10 SW 2 Ottens, L (Luuk) (m) Luuk Verkozen 2 67
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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:

Pompweg naast nr 4 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nrs. 765, 768, 769 en 775): het bouwen van 
een bedrijfsgebouw met hal en kantoor (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum 
ontvangst: 11-03-2022
Hoogeinde 37 Waalwijk: plaatsen nieuwe gevelopening (toestemming Bouw) Datum ontvangst 14-
03-2022
Mr. Roëllstraat 24 Waalwijk: bouwen overkapping/veranda, schuur en erfafscheiding (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-03-2022
Westeinde 1 Waalwijk: opknappen en aanpassen van bestaand monumentale pand (toestemming 
wijzigen Gemeentelijk monument, toestemming Bouw) Datum ontvangst 02-03-2022
Carmelietenstraat 48 Waspik: plaatsen dakkapel voorzijde woning (toestemming Bouw) Datum 
ontvangst 16-03-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is 
ingetrokken:
Overikweg 3 Waalwijk: verbreden oprit (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 09-03-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ) 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Mechie Trommelenweg 5 Waalwijk: plaatsen gevelreclame (toestemming Reclame) Datum bekend-
making 16-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Zuiderafwateringskanaal, zijde Tolweg Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie O nr. 918): aanleggen 
leiding t.b.v. het uitbreiden laagspanningsnet Enexis voor een gemaal (toestemming Werk of werk-
zaamheden uitvoeren) Datum bekendmaking 16-03-2022
Wilgenplantsoen 4 Waspik (Kad. Waspik sectie M nr. 1314): bouwen van een woning (toestemming 
Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 15-03-2022
Energieweg 2 Waalwijk: plaatsen van nieuwe geprofileerde staalplaten (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking: 15-03-2022
Mechie Trommelenweg 5 Waalwijk: plaatsen gevelreclame (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 16-03-2022
Vier Heultjes 704 Sprang-Capelle: plaatsen erker (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 16-
03-2022
Kloosterweg 60 Waalwijk: kappen 4 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 16-03-2022 
Heusdenseweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 664): aanbrengen 15 vissteigers (toestemming 
Bouw, toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum bekendmaking 18-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.  

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Veerweg 11 Sprang-Capelle: veranderen van een schuur (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 15-03-2022
Schouwslootweg 22 Waalwijk: bouwen bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
16-03-2022
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN 

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN  
BEZWAAR ZIJN VERLEEND: 
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van een Weekendkamp van vrijdag 20 mei 
   2022 van 11.00 uur tot en met zondag 22 mei 2022 tot 17.00 uur op de locatie Vijverlaan 
   in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 maart 2022.
-  Wijziging leidinggevende Slijterij Hoek van Waalwijk, op de locatie Grotestraat 127 in 
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 maart 2022.
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van de Kermis Waalwijk in de periode van 
   woensdag 30 maart 2022 tot en met zondag 3 april 2022, op de locatie Unnaplein in 
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 22 maart 2022.
-  Verklaring van geen bezwaar voor toestemming voor het innemen van het parkeerterrein
   Regenboog voor de (slaap)woonwagens voor de kermisexploitanten in de periode van 27 
   maart 2022 tot en met 4 april 2022.
-  Verklaring van geen bezwaar voor toestemming voor het gebruik van de locatie Vredesplein 
   in Waalwijk, voor het ontbranden van vuurwerk ten behoeve van de Kermis Waalwijk op 
   vrijdag 1 april 2022 tussen 22.00 uur en 22.30 uur. Besluit is verzonden op 22 maart 2022.

VERKEER
 
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:
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.
Winterdijk tussen Heulstraat en Hooisteeg: 04-04-2022 t/m 24-04-2022 i.v.m. tijdelijke herinrich-
ting wegdek. Gedeelte ten westen van de Hooisteeg bereikbaar via de Hoogsteeg.

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 

RUIMTELIJKE ORDENING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘WAALWIJK, MR. VAN COOTHSTRAAT 6’ 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk, Mr. van 
Coothstraat 6’ met ingang van 24 maart a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. 

We attenderen u erop dat het ontwerpbestemmingsplan zowel ambtshalve maar ook n.a.v. in-
spraakreacties op de nodige punten is aangepast cq. is aangevuld ten opzichte van het vooront-
werpbestemmingsplan. Als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is een staat van wijzingen 



opgenomen. 

Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen in het centrum van Waalwijk kadas-
traal bekend als gemeente Waalwijk, sectie D, nummers 4152, 4166 en 1210 (gedeeltelijk). De 
locatie is gesitueerd tussen en achter de huispercelen Mr van Coothstraat 6 en 8. Op de gronden 
zullen drie appartementsgebouwen met in totaal 28 appartementen (met (deels) parkeren in de 
kelder) worden opgericht.  

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk, Mr. van Coothstraat 6, kan gedurende openingstijden 
worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersin-
gang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. 
De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWmrvancoothstr6-ON01. 

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de 
digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan 
kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar 
de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan al-
leen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: 
info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via 
https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-
moet-voldoen_3901/.
 
Omgevingsdialoog
Op donderdag 21 april om 19.15 uur (inloop: vanaf 19.00 uur) organiseert de initiatiefnemer van 
het plan een  informatiebijeenkomst om de omgeving over de stand van zaken te informeren. 
Direct omwonenden worden hiervoor rechtstreeks 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 projectmanager de heer F. Ponjé via info@ponje.nl. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u 
contact opnemen met mw. mr. M. Schuurmans via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 
0416-683871. 

ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER WONING-
BOUW MR VAN COOTHSTRAAT TUSSEN 6 EN 8 IN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk heeft het voornemen om in het kader van de voorbereiding van het be-
stemmingsplan ‘Waalwijk, Mr. Van Coothstraat 6’ hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als 
bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen. Op deze locatie wordt de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. 
Daarom worden hogere grenswaarden op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder vastge-
steld.

Met het bestemmingsplan worden 28 appartementen gerealiseerd aan de Mr. Van Coothstraat  
tussen nummer 6 en 8 in Waalwijk. Het Hogere waarde beleid Wet geluidhinder 2010 is van  
toepassing.

Inzage
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en de stukken die hierop betrekking 
hebben, liggen vanaf 24 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentekantoor 
aan de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te 
maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van 
het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Zienswijzen 
Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden over het ont-
werpbesluit schriftelijk en/of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij: het College 
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden 
opgenomen met het team Vergunningverlening & Belastingen, tel. 0416-683456. 
Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan 
alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@waal-
wijk.nl en aan de voorwaarden voldoet die u kunt lezen op www.waalwijk.nl.   

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 ge-

noemde 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 verblijf-
plaats. 

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 ston-
den ingeschreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt:  

• J. Nidzgorski, geboren op 17-07-1996, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het besluit is 
genomen op 15-03-2022

• B.M. Lourenco Ferreira, geboren op 01-01-1983, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het 
besluit is genomen op 15-03-2020

• J.M. Pinto Bessa, geboren op 06-01-1994, de datum van het voornemen is 27-01-2022. Het be-
sluit is genomen op 15-03-2022

• C.S. Veiga Lopes Loureiro, geboren op 23-09-1972, de datum van het voornemen is 27-01-2022. 
Het besluit is genomen op 15-03-2022

• G.A. Lopez Cabrera, geboren op 30-12-1978, de datum van het voornemen is 11-01-2022. Het 
besluit is genomen op 15-03-2022

• T.J. Hanusz, geboren op 08-06-1960, de datum van het voornemen is 03-02-2022. Het besluit is 
genomen op 15-03-2022

• W. Garcia Ramirez, geboren op 27-04-2000, de datum van voornemen is 04-02-2022. Het be-
sluit is genomen op 15-03-2022

• K. Kudrycki, geboren op 23-03-1986, de datum van het voornemen is 04-01-2022. Het besluit is 
genomen op 15-03-2022

• T.M. Leite Mota Oliveira, geboren op 04-10-1998, de datum van het voornemen is 27-01-2022. 
Het besluti is genomen op 15-03-2022

• M. Badarau, geboren op 28-04-1980, de datum van het voornemen is 15-02-2022. Het besluit is 
genomen op 15-03-2022

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 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
• A. Dimitrov, geboren op 23-06-1998, de datum van het voornemen is 15-03-2022
• R.P. Pashev, geboren op 31-03-1983, de datum van het voornemen is 15-03-2022
• S.M. Mattano, geboren op 15-02-1986, de datum van het voornemen is 15-03-2022
• J.A. Ramirez Feliz, geboren op 01-03-1997, de datum van het voornemen is 17-03-2022
• A.M. Ramirez Feliz, geboren op 27-01-1996, de datum van het voornemen is 17-03-2022
• J. Wojtyra, geboren op 26-08-2001, de datum van het voornemen is 17-03-2022
• A.K. Szewczuk, geboren op 04-06-1994, de datum van het voornemen is 18-03-2022
• S. Iancu, geboren op 08-06-1976, de datum van het voornemen is 18-03-2022
• C.D. Dinu, geboren op 03-10-1979, de datum van het voornemen is 18-03-2022
• C,G,J, Jongbloed, geboren op 06-11-1980,  de datum van het voornemen is 18-03-2022
• S.K. Erdogan, geboren op 04-04-2000, de datum van het voornemen is 18-03-2022

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. 


