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"U bent een geschenk uit de hemel!"

WESTELIJKE LANGSTRAAT OPEN DAG

Miljoenen mensen zijn gevlucht sinds het uitbreken van de oorlog
in Oekraïne. Ook in onze gemeente vangen we deze mensen op.
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners helpen ons
daarbij. Wij zijn dankbaar voor die hulp. Daarom laten we hen de
komende weken aan het woord. Deze keer Rini Quirijns van de
Hervormde Gemeente Besoyen.

Kom ook naar de open dag/
oplevering van de natuurontwikkeling in de Westelijke
Langstraat op 9 juli!

“Kerkleden van ons hebben jarenlang vrijwilligerswerk gedaan voor
de zusterkerk in Slowakije. Deze Slowaakse gemeente kwam in actie
om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Waarop de kerkleden van
Besoyen vonden dat zij ook iets moesten doen.”
En wat hebben jullie gedaan?
“Inmiddels hebben we acht opvanglocaties ingericht. De meubels
kwamen vooral van De Mandemakers Groep. Wij zetten ze vervolgens in elkaar. Maar we zorgden ook voor vervoer van andere benodigdheden. Denk aan fietsen, koelkasten, extra meubels en tv’s.
Verder deden we aansluitingen en reparaties van wasmachines en
gasfornuizen. Tot aan het ophangen van lampen toe. En we zorgden
voor de materialen om een huis op te knappen. Dus verf, afplakband, dat soort dingen.
En ”wij” zijn de ongeveer 25 vrijwilligers van de vijf kerken van de
Protestantse Kerk Nederland in de gemeente Waalwijk. Die vijf
kerken zijn Baardwijk, Besoyen, De Brug, Sprang en Waalwijk
Centrum.”

De vrijwilligers maken zelfs de bedden op.

Hoe begon het voor jullie?
“Via onze zusterkerk in Slowakije. Die dominee was al een aantal
keer naar de grens met Oekraïne geweest om spullen te brengen.
Daar kwamen de vluchtelingen het land binnen. We vonden dat we
ook iets moesten doen. Mankracht hadden ze daar genoeg. Maar
spullen voor de opvang van de Oekraïners konden ze wel gebruiken.
Dus stuurden we die naar Slowakije. En toen kwam de vraag: wat als
deze vluchtelingen naar Nederland komen? Hoe kunnen we ze dan
helpen?
Via Vluchtelingenwerk kwamen we uit bij de gemeente. We kregen
een naam door en die belde ik op. Hij zei letterlijk: ‘U bent een
geschenk uit de hemel!’ De eerste opvanglocatie was net ingericht
door gemeenteambtenaren. Daarna pakten wij het op.”
Maar hoe praat je met de Oekraïners zelf ?
“Deze mensen zijn geschoold, hadden goede banen. Ze spreken
alleen geen Engels of een andere taal. Dat waren ze niet gewend.
Maar met de telefoon en Google Translate kom je een heel eind.
Vorige week moesten we een bureaustoel ophalen. Die hadden de
Oekraïners gevonden op Marktplaats. ‘Gratis op te halen’ stond
erbij. Dan sturen ze een berichtje naar de adverteerder via Google
Translate. Ze spreken een tijd af om die stoel op te halen. En dan ga
ik er met de aanhangwagen op uit.”

Vrijwilligers zetten meubels in elkaar.

Geen eenmalige actie dus?
“In het begin ging het vooral om het inrichten van de woningen.
Dat was op aanvraag van de gemeente. Maar er kwam steeds wat
bij. Hebben de Oekraïners iets nodig? Dan helpen we ze. Tot nu toe
ging het vooral om een pot verf of een rol plakband. En mijn vrouw
is gisteren gestart om deze mensen Nederlandse les te geven. Ze
zijn enorm gemotiveerd. Bij ContourdeTwern volgen ze ook taalles.
Maar sommigen wilden graag wat extra’s. Zo zijn er meer kerkleden
die taalles verzorgen, of die juist maatschappelijke begeleiding bieden. We doen dus van alles.
Het is de kern van ons geloof: God liefhebben boven alles, en de
naaste als jezelf. Geloven doe je met je hoofd, je hart en je handen.
Soms weet je niet wat te bidden, maar je handen weten wel wat te
doen.”

INSPIRATIE
GEEF JE DOOR

WAALWIJK
inspiratieprijs

En hoe gaat het persoonlijke contact?
“Het is simpel: zitten er Oekraïners bij jou op de hoek? Loop er eens
heen en maak een praatje met die mensen. Dat vinden ze hartstikke
leuk. ‘Wie ben je? Wat heb je gedaan? Waar kom je vandaan?’ Het
hoeft niet moeilijk te zijn.”
We bedanken de vrijwilligers van de vijf PKN-kerken (Protestantse Kerk
Nederland) in de gemeente Waalwijk voor hun hulp!

Wil je ook helpen en heb je een
initiatief? Neem dan contact op
met de gemeente Waalwijk via
oekrainecrisis@waalwijk.nl.

Er zijn zo'n 275 dammen,
duikers, stuwen, gemalen,
pompputten, vistrappen,
sifons en inlaatwerken aangelegd. En (bijna) 26 waterdossiers afgerond, plagwerkzaamheden uitgevoerd én
watergangen gemaakt of verbreed. Hiermee is het gebied
klaar voor een hoger peil van
het oppervlaktewater, zodat er
straks meer schoon kwelwater
in het gebied blijft. Zo behouden, herstellen en verbeteren
we de prachtige natuur in dit
beschermde Natura 2000-gebied. En zorgen dat bewoners
en bedrijven droge voeten
houden. Dit project kon alleen
maar slagen door een goede
samenwerking met de inwoners en ondernemers van dit
gebied. Zo'n mijlpaal wordt
dan ook graag samen gevierd.

Wanneer:
Zaterdag 9 juli
Locatie:
Vrouwkensvaartsestraat, bij
het Zuider-afwateringskanaal.
Voor de navigatie: De Vrouwkensvaartsestraat is vanaf het
zuiden en de Stichtingsweg
afgesloten. Kom over de Waspiksedijk / 't Vaartje.
Programma:
11.00 - 12.00 uur
Symbolische oplevering.
12.00 - 15.00 uur
Westelijke Langstraat 'Markt'
met leuke activiteiten.
Voor meer informatie
www.brabantsedelta.nl

Wie nomineer jij voor de
Waalwijk Inspiratieprijs?
Kijk voor meer informatie
op www.gowaalwijk.nl/
inspiratieprijs
Inschrijftermijn verlengd
tot en met 15 juli!

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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Tussenstand: gemeente Waalwijk op vierde plaats bij NK Tegelwippen!
Het Nederlands Kampioenschappen Tegelwippen is inmiddels zo’n
drie maanden aan de gang. Landelijk zijn er al ruim 700.000 tegels
gewipt en omgeruild voor groen. In de categorie ‘kleine gemeente’
staat onze gemeente op dit moment op de vierde plaats! Nu al een
mooi resultaat om erg trots op te zijn! Maar de strijd is nog niet
voorbij. We hebben nog tot eind oktober 2022 om met elkaar zo veel
mogelijk tegels te wippen.

De tussenstand
Waar worden de meeste tegels verruild voor groen en wie wint de
Gouden Tegel? Op dit moment staat gemeente Hollands Kroon in
onze categorie bovenaan. Gemeente IJsselstein volgt als tweede en
Woensdrecht staat op de derde plaats.
Hoe doe je mee?
Gelukkig is de strijd nog niet gestreden en kan er nog van alles gebeuren in het klassement. Het NK Tegelwippen loopt namelijk nog
tot en met 31 oktober 2022. Meedoen is eenvoudig. Heb je tegels
gewipt en vervangen door groen? Geef ze op, dan worden ze bij
de tegelteller van onze gemeente opgeteld. Dat kan hier: nk-tegelwippen.nl/meedoen. Wie weet winnen we als gemeente dan wel
de Gouden tegel of jij als inwoner de Publiekswipper award en een
mooi prijspakket.

OP DE KOFFIE BIJ DE
BRANDWEER WASPIK
Iedere eerste zaterdag van de
maand (tot en met 1 oktober)
organiseert de brandweerkazerne Waspik een ‘op de
koffie-moment’.
Ben jij geïnteresseerd in de
brandweer? Ben jij 18+? Kom
dan zeker eens een bezoekje
nemen bij de kazerne aan
de Stationslaan 5 in Waspik.
De brandweer is nog op zoek
naar helden die het leuke
team komen versterken.
Ook op zaterdag 2 juli van
09.00-12.00 uur staat de deur
voor je open voor een leuk
gesprek over het brandweervak, de kazerne, de voertuigen
en nog veel meer. Natuurlijk
onder het genot van een lekker bakje koffie. Tot snel!

Minder steen en meer groen
Natuurlijk draait het kampioenschap niet alleen om rivaliteit, maar
heeft het een hoger, gemeenschappelijk doel. Minder steen en meer
groen is hard nodig en belangrijk om ons te beschermen tegen
wateroverlast bij hevige regenbuien. Meer groen geeft verkoeling
tijdens extreme hitte en het is ook voor de biodiversiteit van levensbelang. Het grootste deel van de verstening ligt in onze eigen achtertuinen, dus ook jij kan je steentje bijdragen. Iedere tegel is er een.

Wil je nu al meer informatie
over werken bij de brandweer?
Kijk dan op de parttime hero
pagina www.brandweer.nl/
parttimehero

Melding doen met Fixi
Een kapotte lantaarnpaal? Een losse stoeptegel? Zwerfafval? Overlast op straat?
Meld het!
Meldingen geef je gemakkelijk aan ons door
via Fixi. Op de website waalwijk.nl/melding
of met de Fixi app. De Fixi app is gratis
te downloaden in de App Store of de Play
Store.
Samen zorgen we zo voor een schone en
veilige leefomgeving. Meer weten? Kijk dan
op waalwijk.nl/melding

ONLINE REGELEN

STOEPTEGEL LOS?
MELD HET
MET FIXI

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
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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. U bent van
harte welkom!

AGENDA
DONDERDAG 30 JUNI OM 19:30u – GESPREKSAVOND

•
•
•
•
•
•

Waalwijk stadscentrum – Stedenbouwkundig Masterplan
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

DONDERDAG 7 JULI OM 19:30u – RAADSVERGADERING

De raad heeft op 14 juli het kaderstellend debat. De raad bespreekt
dan de kaders van de gemeentebegroting 2023. De kadernota is daarmee de financiële
onderlegger van het nieuwe coalitieakkoord.
Raadsleden en fractievolgers gaan hierover graag het gesprek aan met inwoners en
horen graag hun wensen voor de begroting 2023.
Tevens bespreekt de raad deze avond:

De agenda van deze raadsvergadering is na de gespreksavond (vanaf 1 juli)
beschikbaar.

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:
Venezia Waalwijk (Akkerlanen) (Kad. Waalwijk sectie H nr. 184): bouwen woning (toestemming Bouw)
Datum ontvangst 11-06-2022
Ruytenbergweg 1c Waspik: aanleggen inrit/uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst
29-06-2022
Mr. van Coothstraat 8 Waalwijk: kappen één conifeer (toestemming Kap) Datum ontvangst 01-06-2022
Bernhardstraat 1a Waalwijk: plaatsen dakkapel voorzijde woning (toestemming Bouw, toestemming
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 14-06-2022
Laageinde 7 Waalwijk: bouwen 7 appartementen (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg)
Datum ontvangst 13-06-2022
Procedure 1a is van toepassing.

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

AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
zijn ingetrokken:
Schotse Hooglandersstraat 17 Waspik: intrekken van een omgevingsvergunning omdat er geen bedrijfsactiviteiten meer plaatsvinden (toestemming Milieu inrichting) Datum ontvangst 25-05-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 247 Waalwijk: splitsing appartement (toestemming Bouw, toestemming wijzigen Rijksmonument) Datum bekendmaking 20-06-2022
Vijverlaan 10 Waalwijk: (her)bouwen horecagelegenheid (toestemming Bouw, toestemming
Inrit/uitweg, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 20-06-2022
Paulus Potterstraat 11 Waalwijk: vervangen garage voor atelier hobbymatige doeleinden (toestemming
Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 21-06-2022
Nieuwevaart 15 Sprang-Capelle: kappen 14 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking
22-06-2022

Woensdag 29 juni 2022

Veerweg 11 Sprang-Capelle: bouwen agrarisch bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
23-06-2022
Schutweg 8 Waalwijk: verkoopmagazijn van 25-06-2022 tot 26-06-2022 (toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 23-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Nieuwevaart 15 Sprang-Capelle: kappen 5 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 22-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

Westeinde 1 Waalwijk: opknappen en aanpassen bestaand pand (toestemming Bouw, wijzigen
Gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 20-06-2022
Benedenkerkstraat 48 Waspik: vervangen dakkapellen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
21-06-2022
Veerweg 4 Waspik: wijzigen indeling bedrijfswoning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
21-06-2022
Berkhaag 15 Sprang-Capelle: bouwen bedrijfsgebouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
23-06-2022
Grotestraat 138a Waalwijk: verbouwen kantoor (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 24-06-2022
Elzenweg 1 Waalwijk: vestigen kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 27-06-2022
Procedure 1a is van toepassing.

UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 21a Waalwijk: tijdelijk realiseren 2 extra woonruimten in Rijks monumentaal fabriekje voor
een periode van 10 jaar (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming gebruiken
Rijksmonument) Datum ter inzagelegging besluit 30-06-2022		
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Grotestraat 247-251a Waalwijk: Nummeraanduiding 251a en 251b is vastgesteld Datum bekendmaking
20-06-2022
Kerkstraat 1 en 1c Waspik: De nummeraanduiding 1 is gewijzigd in 1c; de nummeraanduiding 1c is
gewijzigd in 1 Datum bekendmaking 22-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens de slotavond
Jeugdvakantieweek op vrijdag 2 september 2022, op het weiland op de locatie gelegen aan de Parallelweg in Waspik. Besluit is verzonden op 22 juni 2022.

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:

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
VERKEERSBESLUIT 20 JUNI 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor Taxandriaweg 3j, Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van het
voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Taxandriaweg 3j, Waalwijk, door het plaatsen van het
onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 20 juni 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 23 JUNI 2022

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

WEGAFSLUITINGEN

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
Waalwijk:
Mede / Geerde / Erve: 02-03-2022 t/m 09-12-2022 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De wijk is ten allen tijden bereikbaar via één toegangsweg.
Akkerlaan vanaf Groenwoudlaan tot Berkenlaan: 07-06-2022 t/m 01-07-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Vijverlaan bereikbaar vanuit Groenewoudlaan.
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.
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.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN PROFESSOR BUYSSTRAAT –
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 Professor Buysstraat ter hoogte van huisnummer 32 te
Waalwijk.
Het verkeersbesluit is op 29 juni 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt
tot 10 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 MEESTER LUYBENSTRAAT –
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 Meester Luybenstraat ter hoogte van de zijgevel van
Pieter Vreedestraat huisnummer 20A te Waalwijk.
Het verkeersbesluit is op 29 juni 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt
tot 10 augustus 2022 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk.

Activiteitenbesluit milieubeheer:
Kinderdagverblijf Tot Vanavond., Elzenweg 1 Waalwijk

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 juni 2022 tot en met
27 juli 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN JOHAN WAGENAARSTRAAT
– WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een afspraak kunt u
contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en
Belastingen, tel. 0416-683456.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Burgemeester de Geusstraat (sectie C nr. 3272 t/m 3302), Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 juni 2022 tot en met
27 juli 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.
Inzage van stukken:

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Johan Wagenaarstraat ter hoogte van de zijgevel van
Sweelinckstraat 49 te Waalwijk én het vooralsnog uitvoeren van 1 parkeerplaats als gereserveerd voor
het opladen van elektrische voertuigen.
Het verkeersbesluit is op 29 juni 2022 gepubliceerd in de digitale versie van de Gemeenteblad en ligt
tot 10 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 ERVE – 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 Erve ter hoogte van de zijgevel van Geerde huisnummer 32 te Waalwijk.
Het verkeersbesluit is op 29 juni 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt
tot 10 augustus 2022 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk.

Woensdag 29 juni 2022

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN MEDE – WAALWIJK VOOR
HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Participatie
Op dinsdag 12 juli a.s. organiseert de initiatiefnemer van het plan een inloopbijeenkomst om de omgeving hierover te informeren. Direct omwonenden worden hiervoor rechtstreeks uitgenodigd. Heeft
u als omwonende (nog) geen bericht ontvangen, of bent u als niet-omwonende geïnteresseerd, kunt u
zich per e-mail aanmelden bij de heer F. Beerens van Beerens Advies via beerensadvies@gmail.com.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Mede ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 76
te Waalwijk.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team
Ruimte, Economie & Werk (mdevries@waalwijk.nl / 0416-683870).

Het verkeersbesluit is op 29 juni 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt
tot 10 augustus 2022 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het wijzigingsplan “Sasweg 5, Sprang- Capelle” van het
bestemmingsplan “Buitengebied” op 21 juni 2022 door het college gewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan vindt zijn grondslag in artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro),
conform de bevoegdheid die hiertoe is opgenomen in artikel 5.8.2. en 5.8.3 van het bestemmingsplan
Buitengebied. Deze artikelen maken het, onder voorwaarden, mogelijk om de bestemming te wijzigingen ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak.

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

RUIMTELIJKE ORDENING
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘GEDEMPTE HAVEN WAALWIJK’

Op 3 februari jl. heeft de raad van Waalwijk ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor de
Gedempte Haven. Dit plan heeft betrekking op het transformeren van het gebied tot een bijzonder
woongebied met onder andere wonen en werken. Het bouwprogramma bestaat naast de realisatie van
appartementengebouwen ook uit de realisatie van horeca, commerciële ruimten en een gezondheidscentrum. In totaal worden 171 appartementen ontwikkeld.
De ontwikkelaar heeft inmiddels een aanvraag voor de herziening van het bestemmingsplan ingediend
voor deze ontwikkeling. Op 21 juni jl. heeft het college van Waalwijk ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gedempte Haven Waalwijk’. Naar aanleiding hiervan maken wij het volgende bekend.
Vooraankondiging 1.3.1 Bro
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de percelen aan de Gedempte Haven in Waalwijk, kadastraal bekend als gemeente Waalwijk, sectie G en perceelnummers: 309, 310, 311, 312, 315, 316, 319,
647, 650, 738, 739, 942, 943 en 994.
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt
indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.
Inspraak
Het college van Waalwijk heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gedempte Haven Waalwijk’
in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 juni a.s. gedurende 12 weken ter inzage bij
de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). De digitale versie van
het voorontwerp kan worden bekeken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via IDN:
NL.IMRO.0867.BPWWGedempthaven-VO01. Een rechtstreekse link naar het plan vindt u op onze website via https://www.waalwijk.nl/voorontwerp-bestemmingsplan.
Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is ook 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 inspraak op voorontwerpbestemmingsplan ‘Gedempte Haven Waalwijk’.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN “SASWEG 5, SPRANG-CAPELLE”

De wijzigingen zien op het bijvoegen van bijlagen conform het verzoek van de provincie zoals zij dit
hebben verzocht in hun zienswijze. Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd.
Ligging plangebied
Het plangebied, Sasweg 5 te Sprang-Capelle, is kadastraal bekend onder: Gemeente Capelle, sectie N,
nummers 231 & 232. Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Waalwijk op een
afstand van circa 1,7 kilometer ten westen van het bedrijventerrein van Waalwijk. Op een afstand van
1,6 kilometer ten zuidwesten is de bebouwde kom van Sprang-Capelle gelegen.
Inzage
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 30 juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, bezoekersingang Winterdijk). Het
wijzigingsplan is te raadplegen via de website www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: bestemmingsplan
bekijken, onder vastgesteld bestemmingsplan en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer: NL.IMRO.0867.bpwscsasweg5-VA01.
Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd gedurende 6 weken beroep worden ingesteld. Als u belanghebbende bent,
kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerp uitwerkingsplan en/
of de ontwerp omgevingsvergunningen ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerp uitwerkingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunningen een
zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat
bent geweest zich tijdig tot het college te wenden.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. U kunt ook digitaal beroep
instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Daarvoor moet afzonderlijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde
afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met mw. M. Schuurmans via e-mail:
mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683 871.

