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18 januari: online bijeenkomst voor inwoners over onderzoeken naar
milieueffecten zonne- en windenergie
Op dinsdag 18 januari organiseert de gemeente Waalwijk een online
bijeenkomst voor inwoners en andere geïnteresseerden rond de onderzoeken naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines.
Op dit moment bereiden we de onderzoeken voor deze zogenoemde
m.e.r. procedure voor. Met deze onderzoeken willen we kijken wat de
effecten zijn op het gebied van onder meer geluidhinder, slagschaduw, dierenwelzijn, natuur en landschap. Voordat de m.e.r. procedure start, bepalen we welke milieueffecten we willen onderzoeken,
hoe we dat doen en met welke diepgang. Hiervoor is een concept
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld: een programma
van eisen voor de m.e.r. procedure. De NRD ligt tot 16 februari 2022
ter inzage.

Programma
Tijdens de online bijeenkomst op 18 januari gaan we in gesprek met
wethouder Dilek Odabasi over de ontwikkeling van zonne- en windenergie in Waalwijk. Samen met het ingenieursbureau Witteveen +
Bos staan we stil bij de onderzoeken naar de milieueffecten. Daarbij
lichten we de verschillende onderdelen van de concept NRD toe.
Graag horen we jouw mening hierover en de vragen of zorgen die
leven. Ook willen we in gesprek gaan over de manier waarop inwoners betrokken willen worden in het verdere proces.
Aanmelden
De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.15 uur via Zoom. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar duurzaam@waalwijk.nl. Je ontvangt op
17 januari een link om deel te nemen aan de online sessie.
Procedure zienswijze
Tot 16 februari 2022 kan iedereen reageren op de concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau. Je schriftelijke zienswijze kun je sturen
naar de gemeenteraad van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB
Waalwijk of per e-mail naar duurzaam@waalwijk.nl. Je kunt ook
mondeling jouw zienswijze kenbaar maken. Je kunt daarvoor een
afspraak maken met Hans Kursten, procesmanager Grootschalige
Opwek Duurzame Energie, telefoonnummer 0416-683562,
e-mail: duurzaam@waalwijk.nl
Kijk ook eens op www.waalwijk.nl/duurzame-energie voor meer
informatie.

Militaire oefening
In de periode van 10 tot en met 20 januari staat er een militaire
oefening gepland binnen 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:

Wees alert voor oplichting via de
telefoon!

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel. 030-2180420
Mail: JDVclaims@mindef.nl
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Langstraat Media, de streekomroep in de Langstraat, start
op 12 januari 2022 met een
nieuw radio- en tvprogramma
over de gemeenteraadsverkiezingen in de Langstraat. Het
programma heet Langstraat
Kiest en wordt uitgezonden
via Langstraat FM en Langstraat TV. De lokale omroep van
Waalwijk, Loon op Zand en
Dongen heeft alle bestaande
partijen uitgenodigd om in
discussie te gaan over lokale
thema’s in Langstraat gemeenten. 21 partijen nemen deel
aan in totaal 9 uitzendingen.
Deze worden live uitgezonden op woensdag avond tussen 19.00 en 20.00 uur en
herhaald op zondag morgen
tussen 11.00 en 12.00 uur via
Langstraat TV.
In elke uitzending worden 2
of 3 partijen uit de Langstraat
gemeenten Waalwijk, Loon op
Zand, Dongen en Heusden
uitgenodigd om zich op drie
thema’s te presenteren en met
elkaar in debat te gaan. Rene
Peters van Langstraat Media
is de gespreksleider. De uitzendingen zijn wekelijks te
volgen en zijn via de website
www.langstraatkiest.nl terug te
vinden.
Langstraat TV is te ontvangen
op Ziggo kanaal 42, Telfort
kanaal 2065 en KPN kanaal
1342.
Langstraat FM is te ontvangen
via 106.8 FM in de ether en
Ziggo kanaal 917

Krijg je een raar telefoontje? Wees altijd alert! Oplichting via de telefoon komt in allerlei soorten voor. Criminelen bellen mensen op
en doen zich voor als medewerker van een bedrijf, bank of instantie. Zo proberen ze geld of persoonsgegevens los te peuteren. Ze
spelen vaak in op je gevoel door bijvoorbeeld aan te geven dat ze
weten dat je nooit inlogcodes mag geven. Vervolgens leggen ze uit
waarom je aan hen wél jouw inlogcodes kunt geven. Trap hier niet
in! Soms vragen criminelen je om naar een website te gaan waar je
zelf jouw inlogcode in moet toetsen. Doe dit nooit!
Helpdeskfraude is ook een bekende oplichtingstruc. Bijvoorbeeld
wanneer je zogenaamd gebeld wordt door iemand van 'Microsoft',
die je vertelt dat er allerlei problemen zijn met je computer. Deze
'Microsoft-bellers' proberen je ervan te overtuigen dat zij kunnen
helpen, maar ondertussen zijn ze uit op je gegevens of geld.
Nederlandse 06-nummers
Nieuw aan de vorm van telefoonfraude is dat er Nederlandse
06-nummers worden gebruikt. Criminelen gebruiken het 06-nummer van een ‘gewone’, onschuldige inwoner. Dit nummer wordt
hiervoor misbruikt en is waarschijnlijk bemachtigd bij eerdere oplichtingspraktijken.

COLOFON

Wat doen?
Een officieel bedrijf belt meestal niet met een 06-nummer. Als het
bedrijf of de instantie, vaak onder tijdsdruk, ook iets van je wil dan
klopt het niet. Zeg dat je ze terugbelt, en bel vervolgens zelf naar
het bedrijf of de instantie om te vragen hoe het zit.
Gelijk ophangen kan natuurlijk ook! Meld het bij de politie.

Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
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Glasvezel campagne van start in
Sprang-Capelle

Fietspaden Burg. Teijssenlaan en
Ds. Louwe Kooymanslaan

DELTA Fiber Netwerk is gestart met een glasvezelcampagne voor
inwoners van Sprang-Capelle. Als 20% van de geselecteerde inwoners vóór 2 maart 2022 een abonnement afsluit bij één van de
deelnemende telecomaanbieders, komt er glasvezel.
Supersnel internet met de nieuwste glasvezeltechniek
We zijn meer online dan ooit. Veel mensen werken vanuit huis.
Kinderen volgen hun lessen of colleges online. We videobellen met
familie en vrienden, we streamen films en series, en we spelen
online games tegen elkaar. Door het live volgen van kerkdiensten
blijven we verbonden met de kerkgemeenschap. Huishoudelijke
apparaten worden bediend via wifi en met behulp van online zorg
op afstand is het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Door
al deze ontwikkelingen is een snelle en stabiele netwerverbinding
onmisbaar. Dat vindt ook wethouder Ronald Bakker: “Glasvezel
vergroot de leefbaarheid, voegt waarde toe aan woningen en maakt
allerlei nieuwe digitale toepassingen mogelijk”.
De fietspaden in de Burgemeester Teijssenlaan en Ds. Louwe
Kooymanslaan zijn in slechte staat. Er zitten verzakkingen en de
verharding is op sommige plekken beschadigd. We gaan ze daarom
opknappen. Aannemer Berlicum B.V. voert de werkzaamheden uit.
Zij zijn maandag 10 januari 2022 al begonnen. Afhankelijk van het
weer verwachten zij twee weken later klaar te zijn.
Bereikbaarheid
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren sluiten we één
kant van het fietspad af. Er geldt dan tijdelijk een tweerichtingsverkeer op het fietspad dat open is. Met borden leiden we fietsers de
goede kant op. Het bromfietsverkeer leiden we om via de rijbaan.
Meer informatie
Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kun je contact opnemen met Ronald van Hemert, opzichter/projectbegeleider
van gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via 0416-683456 of via
e-mail rvanhemert@waalwijk.nl
Voor overige vragen kun je contact opnemen met de heer Arend
Krijger, projectleider gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via
0416-683456 of via e-mail akrijger@waalwijk.nl

Aanmelden en tijdelijk aanbod internetabonnement
Inwoners van Sprang-Capelle die in aanmerking komen voor een
glasvezelaansluiting ontvingen in december een brief. Op de website gavoorglasvezel.nl krijgen zij na een postcodecheck toegang
tot meer informatie en het aanbod. Inwoners die vóór 2 maart 2022
een abonnement afsluiten, betalen geen aansluitkosten en profiteren van het tijdelijke welkomstaanbod van de telecomaanbieders.
De glasvezelverbinding komt er daadwerkelijk als minimaal 20%
van de benaderde huishoudens een abonnement afsluit. Rond
14 januari valt de zogenaamde ‘glasvezelkrant’ op de mat, met
nuttige informatie over glasvezel. Zodra de coronasituatie het
toelaat opent er een tijdelijk 'Glasvezel Informatie Punt' aan het
Raadhuisplein 31' in Sprang-Capelle. Hier kunnen geïnteresseerden
binnenlopen voor informatie en hulp bij het afsluiten van een
abonnement.
Online informatieavond
Op 19 januari 2022 is er een online informatieavond voor alle inwoners die in aanmerking komen. In 45 minuten wordt alles verteld
over de campagne, de aanleg van glasvezel tot in huis en de deelnemende telecomaanbieders. Er is voldoende ruimte voor vragen.
Aanmelden kan op de website gavoorglasvezel.nl. Daar kan men
zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief of een online 1-op-1
adviesgesprek aanvragen.
BELANGRIJK: De geplande informatiemiddagen op 11, 12 en
13 januari 2022 in zalencentrum Zidewinde in Sprang-Capelle
gaan als gevolg van de huidige coronamaatregelen helaas niet
door. Een aantal inwoners had hiervoor al een uitnodiging
ontvangen. Zij kunnen zich nog wél aanmelden voor de online
informatieavond die vanaf huis te volgen is.
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Heb je een klacht over de
gemeente Waalwijk? Waalwijk
heeft een eigen onafhankelijke
Ombudscommissie. Je kunt
zonder afspraak terecht bij het
eerstvolgende inloopspreekuur van de Ombudscommissie op maandag 24 januari
tussen 12:00 en 13:00 uur in
het stadhuis. In verband met
de huidige corona richtlijnen
kun je dit keer met maximaal
één persoon tegelijk komen.
Aanmelden mag wel, maar is
niet nodig. Het kan gaan over
alle onderwerpen die te maken
hebben met de gemeente. Een
lid van de Ombudscommissie luistert naar uw verhaal en
probeert je op weg te helpen.
Kijk voor meer informatie op
www.waalwijk.nl/
ombudscommissie of bel naar
06 - 55227260.

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

COLLECTES

DRY JANUARY, DOE
JE OOK MEE?
#IKZORGGOEDVOORMEZELF #IKPAS.NL

Niet iedereen kan zomaar
langs de deuren gaan om te
collecteren. Erkende goede
doelen willen mensen niet te
vaak lastigvallen. Maar ze willen wel vragen om bij te dragen
aan het mooier maken van de
wereld. Om daar balans in te
brengen is er een collecte- en
wervingsrooster. Wil je weten
wanneer je een goed doel voor
de deur kunt verwachten?
Raadpleeg dan de actuele roosters op www.cbf.nl/collecte-enwervingsrooster
In januari/februari collecteert
dit landelijk goed doel:
30 januari tot en met
5 februari
Hersenstichting
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BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN VAN DE RAAD

AGENDA

Donderdag 27 januari om 19:30u - E-Gespreksavond
De raad neemt op donderdag 3 februari een besluit over onderstaande raadsvoorstellen:
Alle vergaderingen vinden online plaats en zijn live te volgen via
waalwijk.notubiz.nl/live
Donderdag 13 januari om 19:30 uur:
1. 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 'informatie en aanmelden'.

•
•
•
•
•
•
•

Stedenbouwkundig ontwerp Gedempte haven
Afhandeling Motie vreemd aan de orde betreffende fietsen op de Promenade (Stationsstraat
Beleid hergebruik PFAS houdende grond
Regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant
Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2022-2024 “Belofte maakt Schuld”
Financiële situatie Stichting Bergsche Maasveren
Krediet voorbereidingskosten ontwerp en realisatie deelgebied Centrumentree Noord

Wilt u op 27 januari één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór maandag 24 januari. Vermeld bij aanmelding
de titel van het raadsvoorstel en mail naar griffie@waalwijk.nl.

2. E-Themabijeenkomst
Onderwerp:
• Inclusie en Toegankelijkheid
Informatie en aanmelden
De agenda en stukken van deze vergadering staat op waalwijk.notubiz.nl
Voor vragen kunt u mailen naar griffie@waalwijk.nl of bellen via 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.

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.

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.

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.

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.

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-WestBrabant, 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-WestBrabant, 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

SINDS 1 JULI 2021 MOETEN BESLUITEN EN BEKENDMAKINGEN OP INTERNET GEPUBLICEERD WORDEN. JURIDISCH GELDEN ALLEEN DEZE BEKENDMAKINGEN. ALS SERVICE BLIJVEN
WE ZE OOK NOG HIER IN HET WEEKBLAD PLAATSEN. WIL JE DE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN ZIEN? GA DAN NAAR WWW.OVERHEID.NL EN KLIK OP “BERICHTEN OVER UW BUURT”.
JE KUNT HIER OOK KIEZEN OM DE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN AUTOMATISCH VIA EEN E-MAIL TE ONTVANGEN.

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:
De Kroonweg 4 Waalwijk: plaatsen magazijnstelling KLG Waalwijk (toestemming Bouw) Datum
ontvangst 17-12-2021
Bij Pakketweg en Weteringweg (Kad. Waalwijk sectie K nr. 925): plaatsen satelliet schotel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 06-12-2021
Mr. Van Coothstraat 35 Waalwijk: aanbouw aan monument (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw, wijzigen Rijksmonument) Datum ontvangst 21-12-2021
Irenestraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie D nrs. 2415 en 2416): bouwen van een kantoor en appartementen (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 20-12-2021
Vijverlaan Waalwijk: herbouwen horecapand (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg toestemming Werk uitvoeren) Datum ontvangst 24-12-2021
Mr. Van Hallstraat 11 Waalwijk: gebruiken pand voor kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 27-12-2021
Veerweg 11 Sprang-Capelle: veranderen schuur (toestemming Bouw) Datum ontvangst 21-12-2021
Maurice Ravelstraat 1 t/m 5, 7 t/m 19- 24 t/m 27, 29, Paul Dukasstraat 2 t/m 14 (even), 11 t/m19
(oneven), Edouard Lalostraat 2 t/m 18 (even), 1 t/m 19 (oneven), Bizetstraat 12 t/m 13, 15 en 16, 9
t/m 15 (oneven), Gounodstraat 12 t/m 19, Fauréstraat 1 t/m 17 (oneven), Willaertpark 1 t/m 32, 34
en 35 (oneven) Waalwijk: onderhouden van 94 woningen (toestemming Bouw) Datum ontvangst
24-12-2021
Maurice Ravelstraat 6 Waalwijk: verbeteren woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-12-

2021
Bizetstraat 14 Waalwijk: verbeteren woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-12-2021
Willaertpark 33 Waalwijk: verbeteren woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-12-2021
Gounodstraat 11 Waalwijk: verbeteren woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-12-2021
Maurice Ravelstraat 28 Waalwijk: verbeteren woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-122021
Grotestraat 235a Waalwijk: verbouwen appartement (toestemming Bouw) Datum ontvangst 17-122021
Wendelnessweg-Oost 136 Sprang-Capelle: aanpassen zijgevel woning (toestemming Bouw) Datum
ontvangst 19-12-2021
Vrouwkensvaartsestraat 45 Waspik: bouwen loods (toestemming Bouw) Datum ontvangst 29-122021
Waspiksedijk 25 Sprang-Capelle: plaatsen twee dakkapellen en vervangen kozijnen aan de voorkant
van een woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 03-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Alexander Voormolenstraat 1 Waalwijk: plaatsen zonnepanelen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-12-2021
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Naast Johannes Vermeerlaan 2 Waalwijk en Akkerlaan 9 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nrs. 1450
en 1549): kappen 4 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 20-12-2021
Tielenstraat 13 Waalwijk: uitbreiden kantoor en opsplitsing bestaand brandcompartiment (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-12-2021
De Els 2 Waalwijk: (ver)bouwen 6 appartementen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-122021
Prof. Nolenslaan 16-46 Waalwijk: verduurzamen 16 woningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-12-2021
Dr. Donker Curtiusstraat 1, 3, 5, 7, 9 en 11, Dr. Kortenhorststraat 1 t/m 20: esthetische en energetische renovatie van 26 woningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-12-2021
Hoofdstraat 35 Sprang-Capelle: in gebruik nemen loods in afwijking van landschappelijk inpassingsplan (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-12-2021
Kerkstraat 1b Waalwijk: kappen 2 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 28-12-2021
Winterdijk 36 Sprang-Capelle: vernieuwen woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels Datum bekendmaking 29-12-2021
Havenweg 18 Waalwijk: uitbreiden bakkerij (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 29-12-2021
Industrieweg 13 Waalwijk: plaatsen tank op voorkant gebouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 30-12-2021
Gantelstraat 14 Waalwijk: plaatsen van een 2 laagse stellingvloer in bedrijfshal (toestemming Bouw)
Datum bekendmaking 05-01-2022
Nabij Hoogeindse Rondweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nrs. 1156 en Kad. Waalwijk sectie K nrs
665): kappen van 3 houtopstanden ten behoeve van verlegging van Hoogeindse Rondweg (toestemming Kap) Datum bekendmaking 06-01-2022
Industrieweg 17 Waalwijk: plaatsen van reclamevoorziening (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 10-01-2022
Mr. Sprenger van Eykstraat 1 t/m 7, 11 (oneven), Mr. van Maanenstraat 3 t/m 11 (oneven), Mr. Kappeyne van de Coppellostraat 4 t/m 16 (even) en 1 t/m 27 (oneven), Dr. de Visserstraat 10 t/m 40
(even), Domelia Nieuwenhuisstraat 2 t/m 40 en 1 t/m 13, Fransen van de Puttestraat 2 t/m 12 en 1
t/m 11 (oneven) en Ir. Lelystraat 2 t/m 18 (even) Waalwijk: het verduurzamen van 88 woningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-12-2021
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS
VERLENGD

- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende
gehandicaptenparkeerplaats op de Prof. Nolenslaan in Waalwijk op te heffen.
Bovenstaand besluit is op 28 december 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

INSTELLEN STILSTAAN VERBOD BUITENBOCHT WOERINGLAAN –
CORTEMBERGSTRAAT IN WAALWIJK

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een stilstaan verbod in te stellen in
de buitenbocht Woeringlaan - Cortembergstraat in Waalwijk
Het verkeersbesluit is op woensdag 12 januari 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het
gemeenteblad en ligt tot woensdag 23 februari 2022 ook ter inzage bij de informatiebalie van het
Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
Het verkeersbesluit is digitaal te zien in het gemeenteblad via
https://www.officielebekendmakingen.nl

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:
Sluisweg tussen fietsbrug naar veerpont en Zomerdijk (weg naar de veerpont): 27-10-2021 t/m
28-01-2022 i.v.m. aanleg duiker. Omleiding via Zomerdijk, Gansoyensesteeg, Industrieweg, Altenaweg. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de fietsbrug.
Burg. Grotenhuisstraat / Burg. Verschuerenstraat: 15-11-2021 t/m 18-03-2022 i.v.m reconstructie.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Sprang-Capelle:
Halvezolenpad tussen Dullaertweg en Julianalaan: 17-01-2022 t/m 21-01-2022 i.v.m. Omleiding
via Dullaertweg, Heistraat en Julianalaan.
Kruisvaart tussen Dullaertweg en Wendelnesseweg: 17-01-2022 t/m 06-02-2022 i.v.m. aanbrengen buis. Omleiding via Dullaertweg, Heistraat en Wendelnesseweg.

Dijkstraat 31 Sprang-Capelle: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw, Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 23-12-2021
De Kroonweg 2 Waalwijk: aanleggen uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 23-122021
Prof. Keesomweg 3 Waalwijk: plaatsen carport (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-122021
Jan de Rooystraat 6 Waalwijk: verbouwen woning (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels,
toestemming Bouw) Datum bekendmaking 27-12-2021
Havendries 10 Waspik: plaatsen schutting (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-12-2021
Burgemeester de Geusstraat Waalwijk (Kad. Sprang sectie C nrs. 3260): bouwen woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 04-01-2022
Nies van der Schansstraat 9 en 11 Sprang-Capelle: doorbraak brandgevel (toestemming Bouw)
Datum bekendmaking 05-01-2022
Mechelenstraat 8 Waalwijk: wijzigen gebruik bijgebouw (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke
regels) Datum bekendmaking 07-01-2022
Burgermeester Couwenbergstraat 3 Waspik: oprit verleggen (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 07-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 27 JANUARI 2022 IS
OPGESCHORT

De bestaande hondentoiletten op de locaties Paganinistraat, Willaertpark, Meerdijk, Kloosterweg
en Cesar Francklaan in Waalwijk verdwijnen.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN

Besluit en tekening kunnen bekeken worden
Het besluit van het college en de tekening die daarbij hoort, kunnen door iedereen bekeken worden. Op de tekening staan de drie hondenuitrenvelden (Paganinistraat, Willaertpark en Meerdijk)
die worden aangelegd.

Kloosterwerf 23 Waalwijk: vervangen deuren en kap Gemeentelijk Monument (toestemming Wijzigen
Gemeentelijk Monument) Datum bekendmaking 24-12-2021
Procedure 1a is van toepassing.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
De Els 2-2b Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 192a t/m 192e en 192g (Grotestraat) Datum
bekendmaking 22-12-2021
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 28 DECEMBER 2021
Het college van Waalwijk heeft besloten:

- het parkeren recht voor de deur van Mr. Sprenger van Eykstraat 18 te Waalwijk alleen toe te staan
ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Mr. Sprenger van Eykstraat 18
te Waalwijk door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 28 december 2021 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 28 DECEMBER 2021
Het college van Waalwijk heeft besloten:

- het parkeren recht voor de deur van Pieter Vreedestraat 6 te Waalwijk alleen toe te staan ten
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Pieter Vreedestraat 6 te Waalwijk
door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 28 december 2021 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

ALGEMENE BEKENDMAKING
AANWIJZINGSBESLUIT HONDENUITRENVELDEN MET OPRUIMPLICHT
PAGANINISTRAAT, WILLAERTPARK EN MEERDIJK IN WAALWIJK
Het college van Waalwijk heeft het ‘Aanwijzingsbesluit hondenuitrenvelden met opruimplicht
Paganinistraat, Willaertpark en Meerdijk in Waalwijk’ vastgesteld.
Waarom?
De gemeente Waalwijk gaat onderzoeken of het mogelijk is om de overlast van hondenpoep te
verminderen en tegelijkertijd het (speel)plezier voor hond en baas te vergroten. Dit onderzoek
bestaat uit het op drie locaties in de wijk Zanddonk aanleggen van een hondenuitrenveld. Op
deze hondenuitrenvelden hoeven honden niet aangelijnd te worden. Wel moet de hondenpoep
opgeruimd worden. De hondenuitrenvelden komen op de locaties: Paganinistraat, Willaertpark
en Meerdijk in Waalwijk.

Het besluit en de tekening kunt u komen bekijken op het gemeentehuis van Waalwijk. Dat kan
tot en met vrijdag 4 februari 2022.
Meer informatie krijgen en bezwaar maken
Als u vragen heeft over het besluit, kunt u daarover bellen met mevrouw mr. C.M.
Dorrestijn. Dat kan op maandag en dinsdag, op telefoonnummer 0416 – 683 774.
Zolang de stukken bekeken kunnen worden, kunnen mensen die een belang hebben bij het besluit, bezwaar maken.
Omdat de bezwaartermijn al op 25 december 2021 is ingegaan en u vanaf die datum binnen zes
weken bezwaar kunt maken, kunt tot en met 4 februari 2022 een brief sturen aan het college van
Waalwijk, Postbus 10.150 5140 GB Waalwijk.
ONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER VAN EEN GEDEELTE VAN DE SCHOUWSLOOTWEG IN WAALWIJK
De gemeenteraad van Waalwijk heeft het besluit ‘Onttrekking aan het openbaar verkeer van een
gedeelte van de Schouwslootweg in Waalwijk’ vastgesteld.
Waarom?
Het bedrijf DSM Resins B.V. is van plan een nieuwe ingang te maken aan de noordzijde (achterkant) van haar terrein. Om dit mogelijk te maken is een stukje gemeentegrond verkocht en is het
nodig een gedeelte van de weg te onttrekken aan het openbaar verkeer. Dat wil zeggen dat niet
iedereen er zomaar meer gebruik van mag maken.
Besluit en tekening kunnen bekeken worden
Het besluit van de gemeenteraad, en de tekening die daarbij hoort, kunnen door iedereen bekeken worden. Op de tekening staat het deel van de Schouwslootweg dat niet meer openbaar zal
zijn.

VERKEERSBESLUIT 30 DECEMBER 2021
Het college van Waalwijk heeft besloten:

Het besluit en de tekening kunt u komen bekijken op het gemeentehuis van Waalwijk. Dat kan
van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022.

- het parkeren recht voor de deur van Louis Pasteurstraat 7 te Waspik alleen toe te staan ten behoeve
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Louis Pasteurstraat 7 te Waspik door het
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;

Meer informatie krijgen en beroep bij de rechtbank
Als u vragen heeft over het besluit, kunt u daarover bellen met mevrouw mr. C.M. Dorrestijn. Dat
kan op maandag en dinsdag, op telefoonnummer 0416 – 683 774.

Bovenstaand besluit is op 30 december 2021 bekend gemaakt.

Zolang de stukken bekeken kunnen worden, kunnen mensen die een belang hebben bij het besluit, en die hun mening hebben gegeven over het ontwerpbesluit (zienswijze), beroep in stellen. Ook als u een goede reden heeft gehad om niet eerder uw mening te geven, kunt u beroep
instellen.

Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 28 DECEMBER 2021
Het college van Waalwijk heeft besloten:

U kunt dit doen door tot en met 24 februari 2022 een brief te sturen aan de Rechtbank Zeeland-

West-Brabant, postbus 90.006, 4800 PA te Breda.
Als u wilt dat de rechter snel een voorlopige beslissing neemt over het besluit van de gemeenteraad,
moet u dat zo snel mogelijk vragen aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (hetzelfde adres).
OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.
Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd:
021 - Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 2022-2026
022 - Subsidieregeling onderhoudskosten private waardevolle bomen Waalwijk
023 - Afdoeningsmandaat subsidie onderhoudskosten private waardevolle bomen
024 - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022
025 - Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2022
026 - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022
027 - Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2022
028 - Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022
029 - Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022
030 - Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022
031 - Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2022
032 - Verordening op de heffing en invordering van haven- en kadegeld 2022
033 - Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022
034 - Verordening op de heffing en invordering van verblijfsbelasting 2022
035 - Beleidslijn Wet Bibob gemeente Waalwijk 2021
036 - Beheerregeling BRP gemeente Waalwijk
037 - Reglement basisregistratie personen gemeente Waalwijk
038 - Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Waalwijk 2022
039 - Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2022
040 - Regels gebruik bodycams gemeente Waalwijk
041 - Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)
Waalwijk
042 - Wijziging Verordening Precariobelasting 2021
043 - Aanwijsbesluit gereguleerd parkeren Waalwijk 2022
044 - Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
045 - Huisvestingsverordening Waalwijk 20218 – 2021, 3e wijziging
046 – Legesverordening 2022
047 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk 2022
048 - Besluit om te anticiperen op de verzamelwet hersteloperatie toeslagen
049 - Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrumgebied Waalwijk 2022-2026
050 - Beleidsnotitie arbeidsmigratie 2021
051 - Aanwijzingsbesluit hondenuitrenvelden met opruimplicht Paganinistraat, Willaertpark en
Meerdijk in Waalwijk

M. Gyurkó, geboren op 31-10-1996, datum voornemen is 22-12-2021
A.C. Zastran, geboren op 02-08-1999, datum voornemen is 22-12-2021
K. Arcihovska, geboren op 26-08-1990, datum voornemen is 22-12-2021
S. Carrión Miralles, geboren op 14-06-1998, datum voornemen is 22-12-2021
K. Kudrycki, geboren op 23-03-1986, datum voornemen is 04-01-2022
A.B. Petrov, geboren op 18-06-1993, datum voornemen is 06-01-2022
A. Bogdanovs, geboren op 13-01-1987, datum voornemen is 07-01-2022
B.I. Posmyk, geboren op 26-05-1988, datum voornemen is 07-01-2022
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 0416683456.

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:
•

J.M. Torres de Oliveira, geboren op 12-06-1986, de datum van het voornemen is 25-11-2021,
het besluit is genomen op 22-12-2021

•

D.M. Couto, geboren op 03-01-1993, de datum van het voornemen is 25-11-2021, het besluit
is genomen op 22-12-2021

•

C.J. Ribeiro Varejao Sousa, geboren op 10-05-1992, de datum van het voornemen is 01-122021, het besluit is genomen op 29-12-2021

•

A.A. Farhat, geboren op 25-07-1996, de datum van het voornemen is 09-12-2021. Het is
besluit is genomen op 04-01-2022

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook ter inzage.

•

Z. Erdei, geboren op 24-04-1998, de datum van het voornemen is 09-12-2021. Het besluit is
genomen op
05-01-2022

Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer
0416-683456.

•

F. Martins do Carmo Gomes, geboren op 30-11-1995, de datum van het voornemen is 09-122021. Het besluit is genomen op 05-01-2022

•

J.N. Silvestre Esteves, geboren op 03-08-1997, de datum van het voornemen is 09-12-2021.
Het besluit is genomen op 05-01-2022

•

A.S. Ogarca, geboren op 24-10-1967, de datum van het voornemen is 09-12-2021. Het besluit is genomen op 06-01-2022

•

V.D. Quint, geboren op 06-11-1997, de datum van het voornemen is 23-11-2021. Het besluit
is genomen op
06-01-2022

•

R. Pawera, geboren op 16-01-1996, de datum van het voornemen is 10-12-2021. Het besluit
is genomen op
06-01-2022

•

P.R. Borzecki, geboren op 20-05-1972, de datum van het voornemen is 10-12-2021. Het besluit is genomen op 07-01-2022

•

D. Cozac, geboren op 07-12-1975, de datum van het voornemen is 10-12-2021. Het besluit is
genomen op 07-01-2022

•

R. Boullosa Santos, geboren op 07-12-1978, de datum van het voornemen is 15-12-2021.
Het besluit is genomen op 07-01-2022

•

J.C.L.A. Liebregts, geboren op 06-09-1993, de datum van het voornemen is 17-12-2021.
Het besluit is genomen op 07-01-2022

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
C. Puchades Torrado, geboren op 23-02-1995, datum voornemen is 21-12-2021
A. Nitu, geboren op 23-05-1988, datum voornemen is 22-12-2021
O. Torres Chavez, geboren op 11-05-1997, datum voornemen is 22-12-2021
Y. Alberto Alvarez, geboren op 02-05-1996, datum voornemen is 22-12-2021
A.S. Cseh, geboren op 12-02-1993, datum voornemen is 22-12-2021
C.M. Dascalescu, geboren op 30-10-1992, datum voornemen is 22-12-2021
U.V. Kranauskas, geboren op 31-03-1989, datum voornemen is 22-12-2021
L. Lagrotta Castro, geboren op 28-09-1992, datum voornemen is 22-12-2021
J.G.P. Spierings, geboren op 09-10-1964, datum voornemen is 22-12-2021
M.S. Popa, geboren op 17-05-1985, datum voornemen is 22-12-2021
B. Schneidler, geboren op 16-09-1992, datum voornemen is 22-12-2021
G. Zarauz Echevarria, geboren op 26-04-1969, datum voornemen is 22-12-2021
P. Fernandez De Cos, geboren op 17-01-1988, datum voornemen is 22-12-2021
A.C. dos Santos Vicente, geboren op 05-01-1952, datum voornemen is 22-12-2021
T. Szabó, geboren op 06-10-1991, datum voornemen is 22-12-2021
A. Vera Hernández, geboren op 17-03-2000, datum voornemen is 22-12-2021

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.

