Woensdag 30 maart 2022

Feestelijke opening vernieuwde
stadspleinen Waalwijk
Afgelopen maanden is er hard gewerkt om het Raadhuisplein
en de Markt aantrekkelijker en levendig te maken. Een plek met
veel groen, bijzondere bestrating, meer zitplaatsen, fonteintjes
en ruimte voor terrassen. Het is nu klaar. En daar zijn we
bijzonder trots op. Daarom organiseren we in samenwerking met
Centrummanagement, De Tavenu en Van den Elshout & de Bont
een feestelijke opening op vrijdag 1 april van 20.30 - 21.30 uur met
onder andere een watershow uit de nieuwe fontein. Voorafgaand
aan dit officiële moment wordt het centrum getrakteerd op een
paar culturele activiteiten zoals opvallende steltlopers en mooie
muziek.
Wethouder John van den Hoven, projectleider Eddy Rombouts (van
den Elshout & de Bont Waalwijk B.V.) en horecaonderneemster Ina
van Cromvoirt geven om 20.30 uur een bijzonder startschot.
Mis het niet. Je bent van harte welkom!

Geheugen Paviljoen Waalwijk weer van start!
Geheugen Paviljoen Waalwijk organiseert inloopochtenden en activiteiten voor mensen met
geheugenproblemen/vergeetachtigheid en hun
mantelzorgers. Vanwege de coronamaatregelen
waren deze activiteiten de afgelopen maanden
niet mogelijk. Nu de samenleving weer open is,
wordt het hoog tijd om ontmoeting, informatie en
plezier weer mogelijk te maken!
De volgende activiteiten staan gepland voor de
komende tijd:
APRIL
5 april: 		
19 april:		
12 & 26 april:

Lachworkshop
Lentebloemstukjes maken
Inloopochtend

MEI
3 mei:		
		
17 mei:		
		
10, 24 & 31 mei:

Optreden violiste Leontien
Akkerman met leerling
Terug in de tijd met
Diane van Eekert
Inloopochtend

JUNI
7 juni:		
21 juni:		
		
14 & 28 juni:

Jeu de boules
Rondleiding bij Paspartoe
handwerk- en hobbywinkel
Inloopochtend

iets lekkers. En voor degenen die al een beetje
bekend zijn: binnenkort wordt de beweegactiviteit
in Parkzaal 2 weer hervat tijdens de dinsdagen van
de vrije inloop.

Als één van de activiteiten niet door kan gaan,
wordt er een wandeling in het Wandelpark georganiseerd.

E
SAVE TH
DATE:
1 APRIL
UR
20.30 U

Inloopochtend
Bij de inloopochtend Geheugen Paviljoen Waalwijk
kun je terecht voor een praatje, kopje koffie, spelletje of wandeling. Iedere dinsdag tussen 10.00
en 12.00 uur ben je van harte welkom bij het
Parkpaviljoen, ingang Grotestraat/Wandelpark,
Grotestraat 154a in Waalwijk. Tijdens de voor iedereen vrij toegankelijke ochtenden zijn koffie en
thee voor eigen rekening. Er wordt gezorgd voor

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is ook weer geopend. Elke
derde woensdag van de maand gaat het café open
om 19.30 uur. Iedereen is welkom! Om 20.00
uur start het programma en om 21.30 uur is het
afgelopen. Het café sluit om 22.00 uur. Het adres:
woonzorgcentrum Antoniushof, Vredesplein 100
in Waalwijk.
Meer informatie?
Neem dan contact op met onze dementieconsulenten via het telefoonnummer: 0416-683456 of
stuur een e-mail naar dementieconsulent@waalwijk.nl. Ook is het mogelijk om tijdens het inloopmoment op dinsdagochtend je vragen te stellen
aan de aanwezige dementieconsulent.

Terugkomst weekmarkt in het
centrum van Waalwijk

MILITAIRE OEFENING

Vanaf vandaag staat de weekmarkt weer op het Raadhuisplein,
de Grotestraat en de Stationsstraat. En daar maken we weer een
feestje van. Wethouder John van den Hoven gaf vandaag om 13.00
uur het officiële startsein.

STADSDICHTER
GEZOCHT

Naast allerlei feestelijke activiteiten bieden de marktondernemers
op deze dag mooie aanbiedingen. Op www.waalwijk.nl/weekmarkt
vind je verschillende kortingsbonnen. Op vertoon bij de
marktondernemers kun je hier gebruik van maken.
Het Raadhuisplein en de Markt kregen een opknapbeurt waardoor
de weekmarkt tijdelijk werd verplaatst naar het Unnaplein en de
Stationsstraat.
De weekmarkt in het centrum van Waalwijk is iedere woensdag
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Kijk op www.gowaalwijk.nl/stadsdichter
en reageer voor 11 mei!
Doe ook mee met poëzieworkshops!

Op 7 en 8 april staat er een
militaire oefening gepland in
onze gemeente. Als er door de
oefening schade ontstaat dan
kun je dit onder vermelding
van de militaire eenheid zoals
kenteken voertuig, datum en
tijd, plaats en soort schade
melden aan:
Sectie Claims Ministerie van
Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel. 030-2180420
Mail: JDVclaims@mindef.nl

Deelname = gratis. Aanmelden: stadsdichterwaalwijk@bibliotheekmb.nl

COLOFON
ril

p
19 a

‘Spoken wor(d)kshop’
door Nick Waelbers
in Tavenu

ril

p
20 a

‘Poëzie’ door
Marian Mahieu
in de Bibliotheek

ril

21 ap

‘Songwriting’ door
Elrieke van Gelderen
in Winterdijk30b

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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UITNODIGING
SPORTCAFÉ

DINSD
AG
19 APR
IL

Voor sportverenigingen en
organisatoren van sportevenementen
Scan de QR voor
meer informatie

Maatschappelijke ondersteuning
van team WijZ

Team Maatschappelijke Ondersteuning: wie zijn wij?
Bij het team Maatschappelijke Ondersteuning (MO) kun je
als inwoner van gemeente Waalwijk terecht voor verschillende
hulpvragen. Dit kunnen onder andere vragen zijn over geld of
opgroeiende kinderen. Maar we helpen ook bij plotselinge, grote
veranderingen in je leven of als je weinig sociale contacten hebt.
Heb je een andere vraag waar je zelf niet uitkomt? Schroom dan
ook niet om contact op te nemen.
Wat doen wij?
Een maatschappelijk ondersteuner gaat dan met je in gesprek. Dat
zullen in totaal vier tot zes gesprekken zijn. De maatschappelijk
ondersteuner staat voor je klaar en denkt met je mee om jouw
gewenste situatie te bereiken. Wij gaan samen met jou op zoek
naar wat mogelijk is, zodat jij verder kan komen. Deze hulp is
gratis.
Waar vind je ons?
De komende tijd vind je ons bij de inloopmomenten van
ContourdeTwern. Deze inloopmomenten zijn in de wij(k)
dienstencentra BaLaDe, Bloemenoord, Zidewinde en Sociaal
Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik. Maar let op: we zijn er
niet altijd. We zijn natuurlijk ook aanwezig in het gemeentehuis.
Ook is het mogelijk om een afspraak bij jou thuis te maken.
Hulp nodig?
Heb je een vraag voor Maatschappelijke Ondersteuning? Of wil
je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Loop dan gerust
eens binnen tijdens een inloopmoment. Wij zijn op de volgende
momenten in de wij(k)dienstencentra aanwezig.

BaLaDe
Maandag en donderdag 9.00-12.00 uur
Den Bolder
Woensdag 10.00-12.00 uur
Bloemenoord
Woensdag 19.00-20.30 uur

Wil je je alvast aanmelden voor een gesprek met een
maatschappelijk ondersteuner? Dat kan direct bij team WijZ via
0416-683456. Team WijZ is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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 onderwerp. Dit betekent veel voor de
hoeveelheid en 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, ondernemers en
bezoekers de wensen voor mobiliteit in de kernen
onderzoeken. Zo kan de gemeente mobiliteit
meer passend maken op wat voor jou belangrijk
is. Hoe dit het beste kan, zet de gemeente 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.

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
praatcafé’s. De data hiervoor volgen binnenkort.
Aanmelden voor het webinar
Wil je het webinar bijwonen? Meld je dan aan
via het Facebook evenement op de Facebook
pagina 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.

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 wat mobiliteit precies
is, alles over mobiliteitsontwikkelingen en wat
deze voor je betekenen, komen er inspirerende
sprekers voorbij en kun je vragen stellen en jouw
mening geven. Meer informatie over de inhoud
van het webinar vind je op:
www.mobycon.mett.nl/waalwijk.
Daarnaast kun je op deze website je mening

Nederlands Kampioenschap tegelwippen 2022
Van 21 maart tot en met
31 oktober 2022 is het NK
tegelwippen en de gemeente
Waalwijk doet mee! Een strijd
tussen ruim 100 gemeentes
met als doel om zoveel
mogelijk tegels te verruilen
voor groen. Iedereen kan
meedoen door tegels in z’n
eigen (gevel)tuin te vervangen
voor groen. De komende
maanden organiseren we
activiteiten om het wippen
extra te stimuleren. Zorg dat
je buren in de aanslag staan,
want er is werk aan de winkel!
Hoe werkt het?
Het NK tegelwippen is
dé wedstrijd waarin heel
Nederland tegels verruilt voor
planten. De gemeente die de
meeste tegels wipt wint! Heb
je tegels gewipt en vervangen
door groen? Geef ze op, dan
worden ze bij de tegelteller van
onze gemeente opgeteld. Dat
kan hier: nk-tegelwippen.nl/
meedoen. Wie weet winnen wij
dan wel de Gouden schep of jij
als inwoner de Publiekswipper
award en een mooi prijspakket.
Waarom tegelwippen?
Natuurlijk draait het
kampioenschap niet alleen om
rivaliteit, maar heeft het een
hoger, gemeenschappelijk doel.

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien
en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. We
krijgen steeds vaker te maken met problemen als hittestress en
wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die
stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door
wanneer het regent. Dat regenwater kan dan het riool overbelasten
of je kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen, heeft een positief
effect op onze gezondheid én zorgt voor meer insecten en dieren.
Kijk voor meer informatie en tips voor het wippen op nktegelwippen.nl
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AGENDA
AAN ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE WAALWIJK!
“OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTUURSAKKOORD”
Donderdag 14 april 19:30u
Stadhuis – Taxandriaweg 6
De gemeenteraadverkiezingen zijn voorbij en de inwoners hebben gekozen. De
volgende stap is de vorming van een bestuursakkoord. Wilt u de partijen wat
meegeven voor dit akkoord, meldt u zich dan aan via griffie@waalwijk.nl.
WAALWIJKS PODIUM
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de
raad? Dat kan tijdens het Waalwijks podium. Aanmelden kan bij de griffie. Voor de
contactgegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’.
AGENDA
Alle raadsbijeenkomsten zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. Er gelden
geen coronamaatregelen meer.
DONDERDAG 31 MAART OM 19:30U – DUIDINGS – EN
OVERDRACHTSBIJEENKOMST
Deze bijeenkomst staat in het teken van duiding en overdracht. De politieke
partijen komen bij elkaar om visies en gedachten uit te wisselen over de
verkiezingsuitslag en het vervolg daarop. 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 vormen een handreiking voor de besprekingen over het
nieuwe bestuursakkoord. (Let op: Deze bijeenkomst is via de livestream te volgen
via: waalwijk.notubiz.nl/live.)
DONDERDAG 14 APRIL OM 19:30U – GESPREKSAVOND
De raad neemt op donderdag 21 april een besluit over de
volgende raadsvoorstellen:
• 13e Wijziging GR Baanbrekers
• Bestemmingsplan Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14)
in Waspik
• Programma-indeling vanaf de begroting 2023
• Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Grootschalige Opwek
Duurzame Energie.
• Tweede wijziging Verordening precariobelasting 2021
Wilt u op 14 april één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden
en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór maandag
11 april. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel en mail naar
griffie@waalwijk.nl. (Let op: Deze bijeenkomst is niet via de livestream te volgen.)
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.

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:
Grotestraat 147 Waalwijk: verbouwen restaurant naar appartementen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 08-03-2022
Markt 2-3 Waalwijk: verschillende wijzigingen aanbrengen aan gebouw (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 17-03-2022
Meulenpad 1 Sprang-Capelle: gewijzigd uitvoeren realiseren 15 tinyhouses (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 13-03-2022
Laageinde 90 Waalwijk: bouwen aanbouw en plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum ontvangst
23-03-2022
Hoge Akkerweg 2 Sprang-Capelle: plaatsen zonnepanelen in een tuin (toestemming Bouw) Datum ontvangst 18-03-2022
Grotestraat 269-271 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 988): bouwen 7 appartementen (toestemming

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

Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-03-2022
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:
Orteliuslaan 33 Waalwijk: aanleggen inrit/uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 18-032022
Procedure 1a is van toepassing.
REGULIERE PROCEDURE

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Wilhelminastraat 79 Waalwijk: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 30-03-2022
Thorbeckelaan 59 Waalwijk: bouwen garage (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 22-03-2022
Arnoldus Verschurenstraat 33 Waspik: bouwen aanbouw (toestemming Bouw, toestemming Handelen in

Woensdag 30 maart 2022

strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 22-03-2022
Benedenkerkstraat 73 Waspik: vervangen van riet, dakramen en isoleren van dak (toestemming Bouw,
toestemming wijzigen Rijksmonument) Datum bekendmaking 23-03-2022
Elzenweg 29 Waalwijk: tijdelijk magazijnverkoop op 12 t/m 14 mei 2022 en 3 t/m 5 november 2022 (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 25-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Grotestraat 316 Waalwijk: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 21-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
- Evenementenvergunning voor het organiseren van Het Proeflokaal Koningsdag op woensdag
27 april 2022 van 14. 00 uur tot 22.00 uur, aan de Grotestraat 222 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 23 maart 2022.
- Een incidentele standplaatsvergunning voor het plaatsen van een Foodtruck ter gelegenheid
van de opening van het bedrijf op vrijdag 15 april 2022 van 16.00 uur tot 20.00 uur,
op de locatie tegenover de Grotestraat 204 in Waalwijk. Besluit verzonden op 25 maart
2022.

VERKEER
VERKEERSBESLUITEN 25 MAART 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:

- het parkeren recht voor de deur van Grotestraat 304c in Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Grotestraat 304c in Waalwijk, door het plaatsen van
het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 25 maart 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren recht voor de deur van Ambrosiusweg 1 in Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Ambrosiusweg 1 in Waalwijk, door het plaatsen van
het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 25 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 opnemen
met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen 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. werkzaamheden
aan viaduct. Omleiding via Emmikhovensestraat.
Winterdijk tussen Heulstraat en Hooisteeg: 04-04-2022 t/m 24-04-2022 i.v.m. tijdelijke herinrichting
wegdek. Gedeelte ten westen van de Hooisteeg bereikbaar via de Hooisteeg.
Grotestraat, direct ten oosten van Thorbeckelaan: 08-04-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Groenstraat, Taxandriaweg, Laageindse Stoep en Molenvlietstraat.
SPRANG-CAPELLE:
Geen wegafsluitingen

WASPIK:

Geen wegafsluitingen

MILIEU
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:
Ruud Kimenai B.V., Capelseweg 21 Waspik

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 maart 2022 tot en met
27 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

Voor het lozen in de bodem of de riolering zijn algemene regels vastgesteld.

Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Prof. Asserweg 6, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 maart 2022 tot en met
27 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

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker;
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Klaassoer Grondverzet B.V., Wijnruitstraat 196 Waalwijk.
De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 15 tot en met week 26 van 2022, voor naar verwachting hoogstens 2 dagen.
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 maart 2022 tot en met 27 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.

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:
•
N.R.G.M. Kleijngeld, geboren op 01-01-1964, de datum van het voornemen is 24-02-2022. Het besluit
is genomen op 24-03-2022
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
•
A.Camacho Vargas, geboren op 31-08-1994, de datum van het voornemen is 23-03-2022
•
F.S. Freire Ribeiro Da Silva, geboren op 22-03-1976, de datum van het voornemen is 23-03-2022
•
G. Cea Reynoso, geboren op 19-04-1997, de datum van het voornemen is 23-03-2022
•
D.P. Moreira Bastos Da Silva, geboren op 26-01-1994, de datum van het voornemen is 24-03-2022
•
R. Vanneste Luis, geboren op 29-03-1986, de datum van het voornemen is 24-03-2022
•
P.M. Sarad, geboren op 07-09-1986, de datum van het voornemen is 24-03-2022
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 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.

