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EMAILSERVICE 'OVER UW BUURT'

Gemeente Waalwijk stapt over op
nieuw meldsysteem Fixi
Vanaf 30 mei doe je meldingen over de openbare ruimte in de
gemeente Waalwijk via Fixi. Een snelle en simpele manier om
bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfafval of overlast van
personen te melden. Melding doen kan op de website van Fixi via
waalwijk.nl/melding of met de Fixi app. De Fixi app is gratis te
downloaden in de App Store of de Play Store. Meer weten? Kijk op
www.waalwijk.nl/melding

Steeds meer inwoners en
ondernemers willen berichten
van overheidsinstanties over
ontwikkelingen in hun buurt of
wijk digitaal ontvangen. Daarbij
gaat het om vergunningen,
(bouw)plannen en regelgeving
zoals de verbouwing van een
huis of een terrasvergunning.
Via de mailservice 'Over uw
buurt' van Overheid.nl bieden

overheidsorganisaties zoals
gemeenten, provincies
en waterschappen deze
informatie eenvoudig, snel en
gebundeld aan.
Via www.overheid.nl/berichtenover-uw-buurt meld je je aan
voor deze service. Je kunt zelf
instellen welk type berichten je
wilt ontvangen.

Energietoeslag via Baanbrekers
Baanbrekers is gestart met het
uitbetalen van de energietoeslag
van 800 euro. Deze toeslag
is voor huishoudens met een
inkomen op of net iets boven
het sociaal minimum niveau tot
120% van het minimum.
De volgende huishoudens
krijgen de energietoeslag
automatisch:
• Huishoudens met een
Participatiewet-uitkering
van Baanbrekers;

VUILNISBAK VOL?
MELD HET MET FIXI

•
•
•

Huishoudens met een
PasWijzer;
Huishoudens die gebruik
maken van de zorgpolis
voor minima;
Huishoudens die een IAO
ontvangen.

Baanbrekers kent niet alle
huishoudens die in aanmerking
komen voor de energietoeslag.
Huishoudens met een inkomen
tot 120% van het minimum die

GESLOTEN MET
PINKSTEREN
In verband met Tweede
Pinksterdag is het stadhuis
gesloten op:
•

maandag 6 juni

Storingsmeldingen kun je
online doorgeven via
www.waalwijk.nl
Is het spoedeisend? Bel dan
0416-683456 en volg het
keuzemenu.

WEEK ZONDER
AFVAL
Fixi flyer A5 staand.indd 8

niet vallen onder bovenstaande
regelingen, kunnen de toeslag
aanvragen bij Baanbrekers.
Aanvraagformulier
Op de website van Baanbrekers
is een aanvraagformulier
beschikbaar. Hiermee kunnen
huishoudens die recht hebben
op de energietoeslag het
formulier downloaden, invullen
en de toeslag aanvragen. Dit
kan tot en met 30 juni 2022.
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Doorlooptijd
Baanbrekers probeert de
aanvragen zo snel mogelijk
te behandelen. Maar houd
rekening met een doorlooptijd
van enkele weken.
Meer informatie over de
energietoeslag is te vinden op
via www.www.baanbrekers.org/
energietoeslag

Enquête zwembaden
Doe ook mee aan het onderzoek over onze zwembaden!
Ga voor de vragenlijsten naar www.zwemmeninwaalwijk.nl

Jaarlijks gooien we per persoon
ongeveer 490 kilo afval weg.
Ook al leveren we daarvan een
groot deel gescheiden in zodat
het gerecycled wordt, het is
natuurlijk nog veel beter om de
berg afval te verkleinen. Met
simpele tips heb je met gemak
een legere vuilniszak! Koop bijvoorbeeld vaker tweedehands
spullen, neem je eigen waterfles mee voor onderweg, laat
kapotte spullen repareren of
leen boeken uit. In de landelijke Week Zonder Afval (30 mei
tot en met 5 juni) delen wij op
social media elke dag een tip
hoe jij minder afval weggooit.
Doe jij ook mee? Kijk voor nog
meer tips en inspiratie op
www.weekzonderafval.nl. Ook
daar kan je je aanmelden om
elke dag een tip te ontvangen
en vind je tijdens de campagneweek verschillende interessante podcasts.

COLOFON
Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk
Contactgegevens:
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
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AGENDA
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’.
OPENBAAR TOEGANKELIJK
De raadsbijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis (Taxandriaweg 6,
bezoekersingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten ook volgen via de livestream: waalwijk.notubiz.nl/live.
AGENDA
DONDERDAG 2 JUNI OM 19:30u – GESPREKSAVOND
De raad neemt op donderdag 9 juni een besluit over de volgende
raadsvoorstellen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD/RAV
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Hart van Brabant
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Salha
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Midden – West-Brabant
• Jaarrekening 2021 en meerjarenraming 2024 – 2026 Baanbrekers
• Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Midden-en
West-Brabant
• Opkoopbescherming
• Nota van uitgangspunten begroting 2023 gemeente Waalwijk

• Bouwplan ’t Vaartje 8 Waspik
• Aanwijzingsbesluit geen verklaring van geen bedenkingen
Jeroen Boschsstraat
• Aanpassing verordening startersleningen
DONDERDAG 9 JUNI OM 19:30u – PRESENTATIE COALITIEAKKOORD
EN RAADSVERGADERING
De beoogde coalitiepartijen (Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66)
presenteren hun coalitieakkoord. Aansluitend (vanaf circa 20:00u) start
de raadsvergadering. De raad debatteert en neemt een besluit over
bovengenoemde raadsvoorstellen.

AANMELDEN EN INFORMATIE

De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op waalwijknotubiz.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:
Gompenstraat 19 Waalwijk: bouwen/uitbreiden bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum ontvangst
19-05-2022
Laageinde 7 Waalwijk: maken doorbraak in een bedrijf (toestemming Bouw) Datum ontvangst
19-05-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat/Winterdijk Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 1381): kappen 1 els (toestemming Kap)
Datum bekendmaking 24-05-2022
Poelruitstraat 28 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 24-05-2022

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

Burgemeester Vermeulenstraat 5 Sprang-Capelle plaatsen dakopbouw achterzijde woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 24-05-2022
Schouwslootweg 15 Waalwijk: realiseren kantine op een nieuw te bouwen verdieping (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 23-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN
GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND:

•

Evenementenvergunning voor het organiseren van de Avond 3-daagse Sprang-Capelle op
15, 16 en 17 juni 2022, met start en finish op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Besluit is
verzonden op 25 mei 2022.

•

Exploitatievergunning voor het exploiteren van Grand-Cafe Wijckers op de locatie Markt 2-3
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 23 mei 2022.
Alcoholvergunning voor Grand-Cafe Wijckers op de locatie Markt 2-3 in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 23 mei 2022.

•
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•
•
•

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het evenement Beachvolleybaltoernooi op 9 en 10 Juli 2022, op de locatie Lindenheuvel te Waspik.
Besluit is verzonden op 23 mei 2022.
Evenementenvergunning voor het organiseren muzikale ondersteuning van de Roparun op zondag
5 juni 2022 van 15.30 uur tot 22.00 uur op de kruising van het Raadhuisplein, Markt en de Grotestraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 mei 2022.

Valkenvoortweg tussen afwateringskanaal en gemeentegrens: 02-06-2022 i.v.m. asfalteringswerkzaamheden. Omleiding wordt ter plaatse middels borden en verkeersregelaars aangegeven.
SPRANG-CAPELLE:
Geen wegafsluitingen
WASPIK:

Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij
het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

VERKEER
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.
Akkerlaan vanaf Groenwoudlaan tot Berkenlaan: 07-06-2022 t/m 01-07-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Vijverlaan bereikbaar vanuit Groenewoudlaan.

Geen wegafsluitingen

VERKEERSBESLUIT 23 MEI 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak rechts naast Geerde 60 in Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Geerde 60 in Waalwijk, door het plaatsen van het
onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 23 mei 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 23 MEI 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak rechts naast Bartholomeushof 5 in Waspik alleen toe te staan ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Bartholomeushof 5 in Waspik , door het
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 23 mei 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

