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COLOFON

  NIEUWE EXPOSITIE   
  STADHUIS

Petra de Vries-Hillenaar, 
exposeert van 4 tot en met 
28 juli in het stadhuis. Haar 
schilderijen waren eerder dit 
jaar ook te zien in het Park-
paviljoen in Waalwijk. 

Petra is gaan schilderen  
nadat zij, in verband met haar 
gezondheid, niet meer kon 
werken. Schilderen was daar-
na een fijne tijdsbesteding. 
Petra volgde een cursus  
waarbij zij veel kennis en  
ervaring opdeed. 

Haar schilderijen kun je gratis 
bekijken tijdens de openings-
tijden van het stadhuis. Bij de 
expositie ligt ook een boekje. 
Petra hoopt dat de bezoekers 
hierin een reactie schrijven.  
Wil je meer informatie over 
haar schilderijen? Neem dan 
contact op met Petra. Visite-
kaartjes met contactgegevens 
zijn aanwezig bij de expositie.

INSPIRATIE
GEEF JE DOOR

Uitnodiging afscheid wethouder Eric Daandels

Op donderdag 7 juli neemt wethouder Eric Daandels af-
scheid van de gemeente Waalwijk. Hij nodigt je van harte 
uit om nog een hand te komen schudden en gezamenlijk 
het glas te heffen.

Wanneer: Donderdag 7 juli van 16.00 tot 18.00 uur

Waar: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder

Adres: Schoolstraat 19 in Waspik

Aanmelden kan tot 1 juli per mail bij zijn secretaresse  
Ineke Corveleijn: icorveleijn@waalwijk.nl

Namens het college en de gemeenteraad van Waalwijk,

Sacha Ausems

Vier brugklassen gaan aan de slag met zwerfafval!

Vorige week ging het Dr. Mollercollege de strijd aan tegen zwerfaf-
val. Na een gastles hebben de leerlingen zelf zwerfafval ingezameld. 
Zo maken zij onze gemeente weer een stukje schoner.

Gastles van de Zwerfinator 
Het Dr. Mollercollege hield op 13 en 14 juni een Zwerfafval Twee-
daagse. Op dag 1 kregen leerlingen van vier brugklassen een gastles 
van de Zwerfinator. Hij heeft als doel om zwerfafval en de gevolgen 
ervan tegen te gaan. 

Zelf aan de slag 
Op dag 2 gingen de leerlingen zelf in groepen zwerfafval inzame-
len. En dat deden ze in diverse gebieden in Waalwijk. Denk aan het 
Hoefsvengebied en bij de fastfoodketens rond de Taxandriaweg. Ze 
werden begeleid door twee zwerfafvalpakkers (zap’ers). Die dag zijn 
er ongeveer 30 zakken afval opgehaald.

Fietschallenge voor kroonluchter 
Maar daar bleef het niet bij! Rolph van vanPETnaarPRET kwam 
langs voor een fietschallenge. De leerlingen verpulverden de pet-
flesjes uit het zwerfafval met een speciale fiets. En dat verpulverde 
plastic wordt vervolgens gebruikt voor een indrukwekkende kroon-
luchter. Want afval is waardevol! Zo maken we de cirkel rond.

 
Ook meedoen? 
Meer weten over de kroonluchter uit gerecycled plastic? Kijk op 
www.vanpetnaarpret.nl/kroonluchter-waalwijk/. Doe ook mee met 
jouw stichting, vereniging of bedrijf! Of word zap’er en houd jouw 
omgeving schoon! Wij verzorgen de materialen. Bel ons via  
0416-683456 of mail naar ggw@waalwijk.nl 

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 
wettelijk verplicht
Rookmelders redden levens. 
Daarom geldt vanaf 1 juli 2022 
een nieuwe wet: minimaal één 
rookmelder op iedere verdie-
ping, in elke woning. Gelukkig is 
het plaatsen zo gedaan.  
Je plakt ze makkelijk en snel op. 

Weten hoeveel rookmelders jij 
nodig hebt? Check het op  
www.rookmelders.nl. Koop ze 
en plak ze op. Zo zorg je voor 
jouw veiligheid en die van je 
dierbaren en ben je goed  
voorbereid.

Wie nomineer jij voor de Waalwijk 
Inspiratieprijs? Kijk voor informatie  
op www.gowaalwijk.nl/inspiratieprijs  

WAALWIJK
inspiratieprijs

INSPIRATIE
GEEF JE DOOR

 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

Inschrijftermijn verlengd  
tot en met 15 juli!
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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.

AGENDA

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

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, bezoekers-
ingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk voor publiek. 

NIEUWE GEZICHTEN 
Een wethouder kan volgens de Gemeentewet geen lid van de raad zijn. Alleen in de periode tussen 
de gemeenteraadsverkiezingen en het moment van benoeming tot wethouder mag een raadslid 
beide functies vervullen.

Vanaf 30 maart (installatievergadering) deed deze situatie zich voor: drie raadsleden waren tevens 
wethouder. Op 16 juni zijn zij door de raad benoemd als wethouder en daarmee geen raadslid 
meer. Raadslid Schuijffel wordt ook wethouder. Zij worden in de raad opgevolgd door:

PARTIJ   BENOEMD TOT WETHOUDER IN RAAD OPGEVOLGD DOOR 
Lokaal Belang  John van den Hoven  Ad van Belkom  
VVD   Ronald Bakker   Tom Klerks   
GroenLinksaf  Dilek Odabasi-Seker  Gijs den Braven  
D66   Sheila Schuijffel   Hans Metzke

Ook Ad de Jong (Lokaal Belang) is tot wethouder benoemd. Hij komt van buiten de raad.

 

AGENDA 
DONDERDAG 23 JUNI OM 19:30u 
WAALWIJKS PODIUM EN  INFORMATIEAVOND 
Deze avond begint met het Waalwijks Podium. Om 20:00u start de informatieavond die be-
staat uit twee parallelle sessies. Inwoners zijn van harte welkom om te komen luisteren naar 
een sessie over inclusie en toegankelijkheid. In de andere sessie  presenteert de rekenkamer-
commissie het rapport ‘Goed samenwerken is een kunst’, een evaluatie van de klachten- 
afhandeling. 

DONDERDAG 30 JUNI OM 19:30u – GESPREKSAVOND 
De raad neemt op donderdag 7 juli een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Nota grondexploitatie 2022

• Jaarrekening 2021 gemeente Waalwijk

• Voorjaarsbericht 2022

• Beschikbaarstelling krediet voor uitbreiding CBS De Brug Waspik

• Wijziging Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022 per  
1 oktober 2022

• Integraal Uitvoeringsprogramma 2023-2026

• Rekenkamerrapport Klachtenbehandeling

• Waalwijk stadscentrum – Stedenbouwkundig Masterplan

 
Op 14 juli is het kaderstellend debat. De raad bespreekt dan de kaders voor de begroting van 
2023. Heeft u wensen voor deze jaarbegroting of wilt u één van de bovenstaande raadsvoor-
stellen met de raadsleden en fractievolgers bespreken? Dat kan tijdens deze gespreksavond. 
Meld u aan vóór maandag 27 juni. Vermeld bij aanmelding de titel van het onderwerp in de 
mail.

BESLUITEN VAN RAADSVERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9  
EN DONDERDAG 16 JUNI 
Op 9 juni was er een openbare raadsvergadering. Deze vergadering was aan het einde van  
de avond nog niet afgerond en werd op dinsdag 14 juni hervat. Op donderdag 16 juni was een  
extra raadsvergadering over het coalitieakkoord en installatie van de wethouders en raads-
leden. De besluitenlijst van deze vergaderingen vindt u op www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur of 
neem contact op met de griffie.

DE VIER RAADSLEDEN
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Foto's: 
Pulles & Pulles | Arlette van Eck
Met Licht Geschreven Fotografie
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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:
Dwarsweg 3 Waspik: bouwen bedrijfsgebouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 13-06-2022
Veerweg 11 Sprang-Capelle: bouwen agrarisch bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
14-06-2022
Kloosterweg 44 Waalwijk: kappen 35 naaldbomen in achtertuin (toestemming Kap) Datum ontvangst 
10-06-2022
Stationsstraat 7a Waalwijk: wijzigen voorgevel (toestemming Reclame-uiting, toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 10-06-2022
Eerste Zeine 37a Waalwijk: vervangen kozijnen woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
13-06-2022
President Steynstraat 19 Waalwijk: plaatsen aanbouw achterzijde woning (toestemming Bouw,  
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 13-06-2022
Koperwiek 20b Waspik: bouwen woning (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum  
ontvangst 04-06-2022
Schutweg 2 Waalwijk: aanbrengen reclame aan een gevel(toestemming Bouw) Datum ontvangst  
15-06-2022
Drunenseweg 76 Waalwijk: plaatsen prefab fietsenberging (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
14-06-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 23-06-2022 tot en met 03-08-2022 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Grotestraat 163 Winterdijk 15 Waalwijk: realisatie 9 woningen (toestemming Handelen in strijd ruimte-
lijke regels, toestemming Bouw, toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren, toestemming Slopen 
monument) Datum ontvangst 01-06-2018
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Haagwinde 5 Sprang-Capelle: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 14-06-2022
Laageinde 7 Waalwijk: maken doorbraak (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 14-06-2022
Dr. Schaepmanlaan 27 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 17-06-2022
Oosteind 1 Sprang-Capelle: verbouwen en uitbreiden woning (toestemming Bouw, toestemming  
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 16-06-2022
Cartografenweg 32a Waalwijk: verbouwen bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
16-06-2022
Industrieweg 8 Waspik: plaatsen weegbrug (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 16-06-2022
Hendrik Chabotstraat 4 Waalwijk: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen  
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 16-06-2022
Stadhoudersdijk 31 Waspik: kappen één boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 16-06-2022
Kleiweg 10 Waalwijk: oprichten van inrichting voor inzamelen, opslaan, overslaan en verhandelen af-
valstoffen van derden en opslaan en verhandelen van apparaten en installaties (toestemming Milieu) 
Datum bekendmaking 13-06-2022
Hugo de Grootstraat 6 Waalwijk: tijdelijk gebruik perceel voor hebben terras (toestemming Handelen  
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 20-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD 
Grotestraat 113 Waalwijk: plaatsen dakkapel zijgevel woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
14-06-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraan-
duidingen zijn genomen:
Grotestraat 208 Waalwijk: Nummeraanduiding 208 is ingetrokken. Nummeraanduidingen 208, 208j en 
208k zijn vastgesteld Datum bekendmaking 17-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wet geluidhinder woningbouw grotestraat 163/ winterdijk 15  
in waalwijk 
Het college van Waalwijk heeft het voornemen om in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning 
voor de realisatie van 9 woningen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de 
Wet geluidhinder vast te stellen. Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van 
de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Daarom worden hogere grenswaarden op 
grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld.
Met de aanvraag worden 9 woningen gerealiseerd aan de Grotestraat 163, 163a, 163b, 163c en Winterdijk 
15, 16, 17 en 18 in Waalwijk.

Het Hogere waarde beleid Wet geluidhinder 2010 is van toepassing.
 
Inzage
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en de stukken die hierop betrekking heb-
ben, liggen vanaf 23 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentekantoor aan de Taxan-
driaweg 6 in Waalwijk. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergun-
ningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

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

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

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Khao Phansa, op zaterdag 16 juli 
2022 van 10.00 uur tot 18.00 uur, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 
13  juni 2022.

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het  
evenement Familiefestival Wolluk-Stock op 15, 16 en 17 Juli 2022, op de locatie Vijverlaan in  
Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 juni 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van Swingen in de Stad op vrijdag 22 juli 2022 van 
19.00 uur tot 23.59 uur, op zaterdag 23 juli 2022 vanaf 24.00 uur tot 01.00 uur, op locatie Raadhuis-
plein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 juni 2022.

• Alcoholvergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf, op de locatie Raadhuisplein 1 in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 15 juni 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Familiefestival Wolluk-Stock op 
15, 16 en 17 juli 2022, op de locatie Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 15 juni 2022.

• Alcoholvergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf, op de locatie De Els 38 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 17 juni 2022.

• Ontheffing Exploitatievergunningplicht voor een horecabedrijf , op de locatie De Els 38 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 17 juni 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Nacht van het Levenslied op zaterdag 3 sep-
tember 2022 van 20.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 4 september 2022 vanaf 24.00 uur tot 01.30 
uur, op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 21 juni 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Eikendonkloop op vrijdag 26 augustus 2022 
van 13.30 uur tot 17.00 uur, via een vastgestelde route vanaf Zorgcentrum Eikendonk. Besluit is  
verzonden op 22 juni 2022.

MILIEU

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;
fa. Van der Heijden uit Nistelrode,  Dwarsweg 3 Waspik 
De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 26 tot week 34 voor naar verwachting hoog-
stens 5 dagen.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 juni 2022 tot en met 20 juli 2022. Na af-
loop 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.

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. rioleringswerkzaam-
heden. Vijverlaan bereikbaar vanuit Groenewoudlaan.
Thorbeckelaan t.h.v. nr. 27 (direct ten noorden van Pieter Vreedestraat): 20-06-2022 t/m 22-06-2022 
i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
De Coubertinlaan t.h.v. Cederstraat: 23-06-2022 t/m 24-06-2022 i.v.m. noodreparatie riolering.

Sprang-Capelle:
Halvezolenpad tussen Tolweg en Wendelnesseweg Oost: 05-07-2022 i.v.m. werkzaamheden aan kabels 
en leidingen. Omleiding via Willem van Gentsvaart, Poolsestraat en Nieuwevaart.
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Waspik:
Vrouwkensvaartsestraat direct en zuiden van Stichtingsweg: 20-06-2022 t/m 10-07-2022 i.v.m. 
werkzaamheden t.g.v. natuurontwikkeling Westelijke Langstraat. Omleiding via ’t Vaartje, Tolweg,  
Juffrouwsteeg en Geallieerdenweg.ru

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN GROTESTRAAT – WAALWIJK 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Grotestraat ter hoogte van huisnummer 375-391 te 
Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.
 
VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN HET FORT – WAALWIJK 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in Het Fort nabij de aansluiting met de Driessenweg te 
Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.
 
VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN VUURDOORNHOF –  
WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Vuurdoornhof voor huisnummer 1 te Waalwijk én het 
vooralsnog uitvoeren van 1 parkeerplaats als gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.
 
VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN ELZENDREEF – WASPIK 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Elzendreef tegenover huisnummers 3 en 5 te Waspik.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.
 
VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN JULES DE CORTESTRAAT – 
WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Jules de Cortestraat op het parkeerterrein naast huis-
nummer 16 te Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN BRUGSTRAAT – WASPIK 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Brugstraat ter hoogte van huisnummer 7 te Waspik.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN GOUNODSTRAAT –  
WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Gounodstraat ter hoogte van de zijgevel van Cesar 
Franckstraat huisnummer 8 te Waalwijk én het vooralsnog uitvoeren van 1 parkeerplaats als gereser-
veerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het verkeersbesluit is op 22 juni 2022  gepubliceerd in de digitale versie van de Gemeenteblad en ligt 
tot 3 augustus 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.

RUIMTELIJKE ORDENING

INTREKKING AANWIJZING GEMEENTELIJK MONUMENT WINTERDIJK 15 WAALWIJK 
(SECTIE G, NUMMERS 1646, 1647, 1649 ) 

Conform de Erfgoedverordening gemeente Waalwijk 2016, artikel 10, kan het college de aanwijzing 
tot gemeentelijk monument intrekken. Op 31 mei 2022 heeft het college besloten de aanwijzing tot 
gemeentelijk monument Winterdijk 15 te Waalwijk in te trekken. Dit besluit is op 15 juni 2022 aan de 
belanghebbenden, te weten de zakelijk gerechtigden, verzonden. 

Voor meer informatie over dit besluit of inzage ervan kunt u contact opnemen met mevrouw S. de Kock 
via 0416-683456 of sdekock@waalwijk.nl.

Is dit besluit onduidelijk of heeft u er vragen over? Neem dan eerst contact met ons op. Dit kan voor-
komen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Houdt u ons kenmerk bij de hand. Komen we er niet 
uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het versturen 
van deze brief bij ons een bezwaarschrift indienen. Meer hierover leest u op www.waalwijk.nl/ 
bezwaar-maken.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘WAALWIJK, GROTESTRAAT 239-243’
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk, Grotestraat 239-
243’ met ingang van 23 juni a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. 
We attenderen u erop dat het ontwerpbestemmingsplan ambtshalve op een aantal punten is aangepast. 
Er zijn een aantal bijlagen toegevoegd en in de regels is een voorwaardelijke verplichting m.b.t een dove 
gevel opgenomen. 

Het plangebied ligt in het centrum van Waalwijk, in het gebied tussen de Grotestraat (ten zuiden) en de 
Winterdijk (ten noorden). Direct ten oosten van het plangebied ligt het nieuwe schoenenmuseum  
(voormalige Raadhuis) aan het Raadhuisplein. In het bijzonder betreft het plangebied de percelen die 
kadastraal bekend staan als gemeente Waalwijk, sectie G, nummers 491, 835, 984, 985 (ged.) 1066 en 
1067. 

Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het betreffende gebied. Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat er onder meer 19 woningen en maximaal 200 m2 aan centrumfuncties gereali-
seerd kunnen worden (zoals lichte horeca, detailhandel etc.). 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk, Grotestraat 239-243’, kan gedurende openingstijden worden 
ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Win-
terdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via www.waalwijk.nl/bestemmingsplan-bekijken. De 
digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWgrotestraat243-ON01. 

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

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan ken-
baar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad 
van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van zienswijzen per 
e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als 
het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet 
(zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien 
is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, 
Grotestraat 239-243”.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u contact 
opnemen met mw. mr. M. Schuurmans via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683871.

ONTWERP-BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER WONING-
BOUW EN COMMERCIËLE RUIMTE GROTESTRAAT 239-243 IN WAALWIJK  
Het college van Waalwijk heeft het voornemen om in het kader van de voorbereiding van het bestem-
mingsplan ‘Waalwijk, Grotestraat 239-243’ hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en industrielawaai 
als bedoeld in de artikelen 83 en 59 van de Wet geluidhinder vast te stellen. Op deze locatie wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai en indus-
trielawaai overschreden. Daarom worden hogere grenswaarden op grond van de artikelen 83 en 59 van 
de Wet geluidhinder vastgesteld.

Met het bestemmingsplan worden 19 woningen en een commerciële ruimte gerealiseerd aan de  
Grotestraat 239-243 in Waalwijk.
Het Hogere waarde beleid Wet geluidhinder 2010 is van toepassing.
 
Inzage
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai/industrielawaai en de stukken die hierop 
betrekking hebben, liggen vanaf 23 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentekan-
toor aan de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te 
maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het 
team  
Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Zienswijzen 
Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden over het ontwerpbe-
sluit schriftelijk en/of mondeling zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij: het College van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met 
het team Vergunningverlening & Belastingen, tel. 0416-683456. 
Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in 
behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@waalwijk.nl en aan 
de voorwaarden voldoet die u kunt lezen op www.waalwijk.nl.   
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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). Onder-
zoek 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 inge-
schreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt: 
• C. Mogollon Igea, geboren op 12-10-1998, de datum van het voornemen is 03-02-2022. Het besluit 

is genomen op 15-06-2022

Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van ver-
huizing 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 informa-
tie 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). On-
derzoek 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 inge-
schreven 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 inge-
schreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• R. Constantin, geboren op 09-03-1990, de datum van het voornemen is 15-06-2022 
• M. Karakaya, geboren op 05-03-1987, de datum van het voornemen is 16-06-2022
• J.K. Dworak, geboren op 21-05-1983, de datum van het voornemen is 16-06-2022
• O.D. Pietruszynska, geboren op 07-06-1999, de datum van het voornemen is 16-06-2022

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 publi-
catie 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. 


