Woensdag 2 maart 2022

Vervroegd stemmen en adressen
stemlokalen

• ww

Landelijke Opschoondag
De Landelijke Opschoondag komt er weer aan. Op zaterdag
19 maart helpen gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen en
vrijwilligers allemaal om zwerfafval aan te pakken. Ook in de
gemeente Waalwijk staat deze dag in het teken van een schone
leefomgeving.
Doe mee tegen zwerfafval
We kunnen je hulp goed gebruiken! Help je mee onze gemeente
schoon te houden? Samen maken we het verschil tegen zwerfafval.
Of je nu alleen meedoet, met je partner of met je club of vereniging.
Wij zorgen voor de materialen
Als gemeente komen we je graag tegemoet. Daarom voorzien we
jou van de materialen om het zwerfafval op te ruimen. Ook zorgen
we ervoor dat het opgeruimde afval wordt opgehaald. Wat houdt je
nog tegen?

De burgemeester maakt bekend dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gebruik wordt gemaakt van
stembureaus voor 'vervroegd stemmen'. Deze stembureaus zijn
voor alle kiezers toegankelijk. De stembureaus zijn geopend op
maandag 14 maart en dinsdag 15 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Aanmelden doe je zo
Doe je mee met het schoonhouden van onze gemeente?
Meld je dan vóór zondag 6 maart aan via ggw@waalwijk.nl.
Wil je in je mail aangeven met hoeveel personen en waar je gaat
opruimen, op welk tijdstip en hoe we je kunnen bereiken?
Samen houden we Waalwijk schoon!

In onderstaand overzicht vind je de stembureaus voor 'vervroegd
stemmen':
• Stadhuis Waalwijk, Taxandriaweg 6, Waalwijk *
• ’t Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92, Waalwijk *
• CC Zidewinde, Julianalaan 1, Sprang-Capelle *
• SCC Den Bolder, Schoolstraat 19, Waspik *
Adressen stemlokalen
De burgemeester maakt bekend dat voor de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 16 maart 2022 op onderstaande locaties
een stembureau is gevestigd.
Waalwijk
• Balade, Balade 7, Waalwijk *
• Basisschool Besoyen, van Duvenvoordestraat 13, Waalwijk *
• Bibliotheek Waalwijk, Wilhelminastraat 4a, Waalwijk *
• Buurthuis Bloemenoord, Bloemenoordplein 3, Waalwijk *
• Buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2a, Waalwijk *
• De Mads, Grotestraat 207, Waalwijk *
• De Ouwe Toren, Loeffstraat 107, Waalwijk
• Gymzaal Juliana van Stolburg, Woeringenlaan 20, Waalwijk *
• Gymzaal KC Zanddonk, Mendelsohnstraat 59, Waalwijk *
• Parkpaviljoen, Grotestraat 154a, Waalwijk *
• Sporthal De Slagen (2 lokalen, De Gaard 2, Waalwijk *
• Stadhuis Waalwijk, Taxandriaweg 6, Waalwijk *
• Steunpunt De Blijde Incomste, Rembrandtpark 1a, Waalwijk *
• ’t Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92, Waalwijk *
Sprang-Capelle
• Basisschool De Krullevaar, Schrevelstraat 54, Sprang-Capelle *
• Buurtcentrum Sprang-Driessen, Jeroen Boschstraat 1, SprangCapelle
• Buurthuis Capelle, Schoolstraat 32, Sprang-Capelle
• Buurthuis Vrijhoeve, Akkerwinde 1a, Sprang-Capelle *
• Cultureel centrum Zidewinde, Julianalaan 1, Sprang-Capelle *

Afval is

waardevol

LANGSTRAAT
KIEST
In Langstraat Kiest presenteren
politici uit Waalwijk, Loon op
Zand, Dongen en Heusden hun
verkiezingsprogramma en gaan
ze met elkaar in debat over
belangrijke maatschappelijke
thema’s en vraagstukken.
Elke woensdagavond om 19 uur
live op TV én radio.

LANGSTRAAT TV LIVE
LANGSTRAAT FM 106.8
www.langstraatkiest.nl

BOOSTERPRIK
ZONDER AFSPRAAK
Vanaf nu kun je je boosterprik
zonder afspraak halen bij de
vaccinatielocatie Waalwijk
aan Gompenstraat 37. Je
kunt hier de komende weken
dagelijks tussen 10.00 uur
en 16.00 uur terecht. Vergeet
niet om je identiteitsbewijs en
mondkapje mee te nemen als
je je prik komt halen. Voor de
boosterprik is het belangrijk
dat je 18 jaar of ouder bent
én drie maanden of langer
geleden je laatste vaccinatie of
coronabesmetting hebt gehad.
LET OP: er zijn enkele dagen
dat er in Waalwijk niet op vrije
inloop wordt geprikt. Bekijk alle
data en openingstijden op
www.ggdhvb.nl/
prikkenzonderafspraak

COLOFON

Waspik
• SCC Den Bolder, Schoolstraat 19, Waspik *
• De Schakel, Dorpsplein 1a, Waspik *
• ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56, Waspik

Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.

Stembureaus waar * achter staat, zijn toegankelijk voor kiezers met
lichamelijke beperkingen.

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

Iedere kiesgerechtigde mag op maandag 14 maart, dinsdag
15 maart en woensdag 16 maart 2022 zelf bepalen in welk stembureau de stem wordt uitgebracht. Als je gaat stemmen moet je
je stempas meenemen en een geldig identiteitsbewijs. Als je geen
identiteitsbewijs bij je hebt, mag je niet stemmen.

Contactgegevens:

Meer informatie:
Team Publiekzaken/verkiezingen, Taxandriaweg 6, Waalwijk,
verkiezingen@waalwijk.nl

Website: www.waalwijk.nl

Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl

Woensdag 2 maart 2022

AGENDA
BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN VAN DE RAAD

BESLUITEN RAADSVERGADERING OP 24 FEBRUARI
Op 24 februari was er een openbare raadsvergadering. De besluitenlijst van
deze vergadering vindt u op www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur of neem contact
op met de griffie.

• Het verkiezingsdebat op donderdag 10 maart 20:00u in jongerencentrum Tavenu,
Taxandriaweg 13 in Waalwijk
• De verkiezingsmarkt op zaterdag 12 maart – 13:00-16:00u op de Markt in Waalwijk.

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2022
De raadsvergadering van 24 februari was de laatste bijeenkomst voor de raad in
de huidige samenstelling. De politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezing.

Informatie

De planning, agenda en de 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.

Wilt u met de politieke partijen in gesprek? Dat kan bijvoorbeeld tijdens:
• De weekmarkten op woensdag 9 maart in Waspik en Waalwijk en donderdag
10 maart in Sprang-Capelle.

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

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:
2e Wittedijk 7 Sprang-Capelle: bouwen van een woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst
21-02-2022
Nabij het Postpad Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 184): bouwen van een brug (toestemming
Bouw) Datum ontvangst 18-02-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Rossinistraat 7 Waalwijk: aanbrengen airco/warmte unit (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-02-2022
Benedenkerkstraat 7 Waspik: verbouwen van een woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-02-2022
Burgemeester Couwenbergstraat 3 Waspik: verleggen oprit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 02-03-2022
Industrieweg 73b Waalwijk: wijzigen van de vergunning ten aanzien van veiligheid, waaronder het
plaatsen van een blusmonitor en het vervallen van de tijdelijke opslag ADR klasse 3 stoffen in de
expeditieruimte (toestemming Milieu) Datum bekendmaking 21-02-2022
De Kroonweg 4 Waalwijk: plaatsen magazijnstelling KLG Waalwijk (toestemming Bouw) Datum
bekendmaking 22-02-2022
Schutweg 11a Waalwijk: maken doorbraak brandscheidingen bedrijfspand (toestemming Bouw)

Datum bekendmaking 22-02-2022
Schumannstraat 9 Waalwijk: plaatsen erker voorgevel woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 22-02-2022
Schoolstraat 19 Waspik: verbouwing SCC Den Bolder (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
23-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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:

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

Irenestraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie D nr. 2415 en 2416): bouwen kantoor en appartementen Activiteitenbesluit milieubeheer:
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 23- Tamoil Nederland BV, Groenewoudlaan 1 Waalwijk
02-2022
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 maart 2022 tot en met
Procedure 1a is van toepassing.
30 maart 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Burgemeester van der Klokkenlaan 51a Waalwijk: nummeraanduiding 51a is ingetrokken en nummeraanduiding 51a en 51b zijn vastgesteld Datum bekendmaking 24-02-2022
Vijzelweg 21 Waalwijk: nummeraanduiding 21 is ingetrokken en nummeraanduidingen 21, 21a en
21b zijn vastgesteld Datum bekendmaking 23-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

VERKEER

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
PUBLICATIE ADDENDUM NOTA BODEMBEHEER PFAS

VERKEERSBESLUITEN 2 MAART 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:

De raad van Waalwijk heeft op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit op 8 februari
2022 het beleid ‘Addendum Nota Bodembeheer PFAS’ ongewijzigd vastgesteld. Het beleid “Addendum op de Bodembeheernota” gaat over het lokale beleid voor de hergebruik van PFAS houdende
grond.

- het parkeren recht voor de deur van Koolmees 23 in Sprang-Capelle, alleen toe te staan ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Koolmees 23 in Sprang-Capelle,,
door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 22 februari 2022 bekend gemaakt.

Het ontwerp heeft vanaf 23 september 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze
periode zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het
Addendum Nota Bodembeheer PFAS.

Procedure 3 is van toepassing.

Inzage
Het beleid Addendum Nota Bodembeheer PFAS ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend raads- het parkeren recht voor de deur van Mede 65 in Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van het besluit met ingang van 3 maart 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie
van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: maanvoertuig dat in eigendom is van de bewoner van Mede 65 in Waalwijk, door het plaatsen van het
dag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur en op dinsdag- en donderdag avond: 17.00-19.30 uur (tijdens
onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
avondopenstelling is de inhoudelijk betrokken medewerker niet aanwezig). U kunt het beleid ook
Bovenstaand besluit is op 22 februari 2022 bekend gemaakt.
bekijken via onze website www.waalwijk.nl De documenten staan op de pagina ruimtelijke plannen
Procedure 3 is van toepassing.
in procedure bij het kopje Diversen.

Het college van Waalwijk heeft besloten:

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:
Burg. Grotenhuisstraat / Burg. Verschuerenstraat: 15-11-2021 t/m 18-03-2022 i.v.m reconstructie.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Mede / Geerde / Erve: 02-03-2022 t/m 09-12-2022 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden
in fases uitgevoerd. De wijk is ten allen tijden bereikbaar via één toegangsweg.
Grotestraat t.h.v. Markt / Raadhuisplein: 08-02-2022 t/m 11-03-2022 i.v.m. reconstructie. Verkeer
wordt ter plaatse omgeleid.
Herikstraat: 14-02-2022 t/m 15-04-2022 i.v.m. reconstructie.
Burg. De Geusstraat tussen Hein Jordanstraat en fietspad Oudestraat: 07-03-2022 t/m 06-05-2022
i.v.m. reconstructie. Omleiding via Noorder Allee, Jos van Wijlenstraat, Burg. Van Prooijenstraat.
Vijverlaan: 16-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Parkeerplaats Vijverlaan
bereikbaar via Hoefsvenlaan.
Sprang-Capelle:
Tolweg, direct ten noorden van Halvezolenpad: 21-02-2022 t/m 13-03-2022 i.v.m. aanleg buis. Omleiding via Juffrouwsteeg, Geallieerdeweg, Vrouwkensvaartsestraat, ’t Vaartje, Waspiksedijk.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

Procedure
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan op grond van artikel
50 Besluit bodemkwaliteit 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 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via
https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak,
kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet u een onderbouwing geven van
het spoedeisend belang dat bestaat bij de voorlopige voorziening.
Voor het behandelen van het beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Hierover kunt u informatie krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 426
42 51, website www.raadvanstate.nl
Inwerkingtreding
Het besluit wordt van kracht de dag na de publicatie. Dit geldt niet wanneer u in de beroepstermijn
beroep instelt en ook vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit wordt dan niet
van kracht voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Informatie
Voor meer informatie over het Addendum Nota Bodembeheer PFAS kunt u contact opnemen met
mevrouw Esther Raats-Leenders van het team Ruimte, Economie & Werk via eraats@waalwijk.nl of
telefonisch via 0416 - 683 456.

