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Waalwijkse Oekraïners bedanken
inwoners met concert

Belasting voor viervoeters
De gemeente Waalwijk start vanaf maandag 5 september 2022 weer
met de jaarlijkse controle op de hondenbelasting. Hondenbezitters
moeten namelijk verplicht belasting betalen voor hun viervoeter.

SPREEKUUR
OMBUDSCOMMISSIE

Controleurs
Controleurs van het gespecialiseerde bedrijf Legitiem B.V. gaan hiervoor op pad. Ze vragen of je één of meer honden hebt. Staat jouw
hond bij de controle niet in het hondenbelastingbestand, dan krijg
je de kans dit alsnog te doen. Doe je dit niet? Dan loop je risico op
een boete.

Een groep Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Waalwijk
organiseert een concert. Daarmee bedanken zij de inwoners voor
hun gastvrijheid. Iedereen is welkom, dus meld je aan!
Hulp aan Oekraïners
Miljoenen mensen zijn gevlucht sinds het uitbreken van de oorlog
in Oekraïne. Ook in onze gemeente vangen we een deel van deze
mensen op. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners
bieden hulp aan deze Oekraïners. Denk aan de inrichting van
opvanglocaties, het doneren van fietsen, het verzorgen van extra
taallessen en nog veel meer.
Muzikaal talent
Daarvoor zijn de Oekraïense vluchtelingen de Waalwijkse
gemeenschap dankbaar. Dat willen zij graag laten zien, en
laten horen. Er blijkt namelijk veel muzikaal talent te zijn bij de
Oekraïners in Waalwijk. Zij besloten daarom een avond in De Leest
te organiseren. Zo bedanken zij Waalwijkers op muzikale wijze voor
hun gastvrijheid.

Als er niemand thuis is beoordeelt de controleur zelf of je één of
meerdere honden hebt. Vermoedt de controleur dat er een hond
aanwezig is, maar die niet is aangemeld bij de gemeente, dan laat
de controleur een brief achter. Je krijgt dan twee weken de tijd om
de hond bij de gemeente aan te geven. Ontvangen wij die aangifte
niet? Dan komt de controleur later nog een keer langs.
LET OP! De controleur vraagt nooit om geld. Ook heeft de controleur een legitimatiebewijs waar je altijd naar kunt vragen.
Aangifte doen of vragen
Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op
www.waalwijk.nl/hondenbelasting. Via de website kun je jouw hond
aan- of afmelden. Ook wijzigingen in het aantal honden kun je online doorgeven.
Heb je nog vragen? Bel dan: 0416-683456. Medewerkers van het
team Belastingen zijn van maandag tot en met vrijdag per telefoon
bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur.

Eenmalig in De Leest
Dat doen zij met klassiek, folk, jazz, zang en meer. Maak kennis met
de Oekraïners in ons midden, hun talenten en hun achtergrond.
Met Hafiz Siddiq (zang), Tatiana Shyriaieva (zang), Esther Kotsevich
(piano), Yassin Mebrouk (bas) en Karolina Siddiq (piano). Zij spelen
eenmalig op vrijdagavond 16 september in Theater De Leest in
Waalwijk. Reserveer je kaarten bij De Leest: www.deleest.nl

Heb je een klacht over de
gemeente Waalwijk? Waalwijk
heeft een eigen onafhankelijke
Ombudscommissie. Je kunt
zonder afspraak terecht bij het
eerstvolgende inloopspreekuur
van de Ombudscommissie
op dinsdag 6 september
tussen 12:00 en 13:00 uur
in het stadhuis. Aanmelden
mag wel, maar is niet nodig.
Het kan gaan over alle
onderwerpen die te maken
hebben met de gemeente. Een
lid van de Ombudscommissie
luistert naar je verhaal en
probeert je op weg te helpen.
Kijk voor meer informatie
op www.waalwijk.nl/
ombudscommissie of bel naar
06 - 55227260.

GO WAALWIJK
FESTIVAL

25 september 2022 - Centrum Waalwijk

Baanbrekers komt met e-loket
voor cliënten
Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, komt met Mijn Inkomen. Dit is een website voor cliënten van
Baanbrekers. Vanaf 1 september 2022 kunnen zij dag en nacht veilig
inloggen op dit systeem via DigiD met hun computer, smartphone
of tablet.
Digitale toegangspoort
Deze website wordt ook wel een e-loket genoemd. Mijn Inkomen
biedt toegang tot de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eigen gegevens inzien;
inkomsten digitaal doorgeven;
jaaropgaven en uitkeringsspecificaties bekijken;
opgebouwde vakantiegeld zien;
betalingen inzien;
inkomen aan Baanbrekers doorgeven;
vakantiemelding aan Baanbrekers doorgeven;
mogelijke schulden (terug te betalen bedragen) bekijken.
en op een veilige manier overige wijzigingen (mutaties) doorgeven of gegevens, bewijsstukken en documenten aanleveren.
Op termijn komen er nog meer functies bij. Mijn Inkomen wordt zo
steeds meer de digitale toegangspoort tot de dienstverlening van
Baanbrekers.
Handleiding
Het werken met Mijn Inkomen is eenvoudig. Om het voor cliënten
gemakkelijker te maken, is er een korte handleiding gemaakt. Deze
verspreidt Baanbrekers onder alle cliënten. Lukt het niet om met
Mijn Inkomen te werken? Dan kunnen cliënten aankloppen bij de
wijkwinkel in hun buurt. Zij kunnen ook bij elke openbare
bibliotheek terecht voor digitale hulp.

Laat gratis je tegels ophalen!
Vervang jij tegels voor groen? Laat dan je tegels gratis ophalen
door onze tegeltaxi. 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.

• Ontdek sport en cultuur tijdens
de feestelijke sport- & uitmarkt
op zondag 25 september!
• Voor jong en oud, tientallen
organisaties doen mee.
• 11.00-17.00 uur, op en rond
Raadhuisplein en Stadstuin
• Gratis toegang. Scan de QR
voor info.
Het is ook koopzondag!

Reserveer nu de gratis tegeltaxi op www.waalwijk.nl/tegeltaxi
WWW.GOWAALWIJK.NL

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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“Je moet ergens beginnen.”
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 geven we hun de komende weken het
woord. Deze keer Geert van Rooij, voorzichter van
Stichting De Strohalm in Waalwijk.

wat makkelijker maken? Zo kwamen we bij ons
fietsenproject uit. We richten ons als stichting op
kinderen van 0 tot 18 jaar, dus we hebben ook wat
grotere fietsen. Vanuit de gemeente bleek vraag
naar fietsen voor de eerste Oekraïense vluchtelingen. Zo konden we vijftien van deze fietsen weggeven.”

Maar één van de fietsen kwam terug...
“We kunnen allemaal iets doen. De voetbalvereni- “Een Oekraïense man kreeg een fiets van ons.
ging laat een paar kinderen mee trainen. De kook- Een paar dagen later was er iets mee en kwam
studio leert van een Oekraïense recept. Met kleine hij terug. Hij begon zelf ter plekke aan die fiets
te sleutelen. Onze fietsenmakers zagen wel dat
acties bied je deze mensen iets wat ze heel erg
leuk vinden of waar ze ontspanning in vinden. Zo hij meer kan dan alleen een bandje lappen. Later
kunnen ze even vergeten dat ze op de vlucht zijn.” kwam zijn 20-jarige dochter een keer mee die
goed Engels spreekt. Zo konden we met hem afHoe hebben jullie dat bij De Strohalm gedaan?
spreken dat hij ons als vrijwilliger meehelpt. Dan
“Door dicht bij onszelf te blijven. Onze stichting
kan hij de moeilijkere klussen doen, een dag in de
heeft een fietsenproject. We geven fietsen aan kin- week. Mede via ons is hij aan een baan gekomen
deren in de gemeente Waalwijk waarvan de ouders in onze gemeente. Fulltime wil hij liever niet, hij
het niet breed hebben. En nu ook aan gevluchte
wil ons ook nog blijven helpen.”
Oekraïners. Meer dan vijftien fietsen hebben we
En zijn dochter?
aan deze mensen gegeven. Zo kunnen zij zich
overal bewegen in onze gemeente. Er is zelfs een “Die is aangenomen op het conservatorium in
leuke samenwerking uitgekomen met een vluchte- Rotterdam, en ze mag oefenen op de piano van
het Kunstencentrum. Elke dag moet ze uren maling die ons nu weer helpt.”
ken om op hoog niveau te blijven. Wij hebben het
Waarom ligt dit fietsenproject dicht bij jullie zelf ?
Kunstencentrum benaderd. Die waren meteen
“Met onze stichting strijden we tegen de gevolgen positief en wilden graag meewerken. Dus nu gaat
van armoede in onze gemeente. Daarbij richten
ze er dagelijks heen om te oefenen.”
we ons op kinderen. Zij mogen niet het slachtoffer
Het gaat verder dan fietsen?
worden van de geldproblemen van hun ouders.
“De Strohalm komt op voor mensen die moeite
Wij helpen deze kinderen zodat ze mee kunnen
met hun leeftijdsgenoten. Alle kinderen verdienen hebben om mee te komen. Bijvoorbeeld vanwege
gelijke kansen. Dat is ons streven en daar werken geldzaken, en bij vluchtelingen vanwege de nieuwe
we aan. Door te helpen met kleding, schoenen en omgeving waarin zij terechtkomen. Er is behoefte
aan contacten, kennis en hulp, bijvoorbeeld bij
dus ook met fietsen.”
taal. Maar ook aan mogelijkheden om te sporten
Waar komen die fietsen dan vandaan?
of ontspannen.
“Van mensen en bedrijven die vaak via-via bij ons
Met onze fietsen kunnen de Oekraïense vluchteuitkomen. We halen de fietsen op of ze worden
lingen zich in elk geval vlot in Waalwijk bewegen.
gebracht. Eerst kijken we of ze goed genoeg zijn.
Waar nodig knappen we ze op in onze werkplaats. Naar hun taalles, school, sportclub, vrienden.
Daar kunnen we kleine reparaties doen, vooral het Kortom, ze vergroten hun kansen op een goede
integratie. Je moet ergens beginnen. Kijk naar de
veilig maken van zo’n fiets. We controleren slot,
Oekraïense man en zijn dochter. Als je je verbonlicht, banden, ketting. Zijn de fietsen veilig? Dan
kunnen ze worden uitgegeven aan kinderen in de den voelt met deze mensen, kun je sneller iets
voor ze doen. Begin gewoon klein!”
gemeente.”
En nu ook aan Oekraïense vluchtelingen?
“In één van onze vergaderingen ging het over de
Oekraïense vluchtelingen. Konden wij het ze niet

Doe mee met de fotowedstrijd
25 jaar gemeente Waalwijk!

We bedanken Stichting De Strohalm voor hun hulp!

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

De gemeente Waalwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Dat betekent dat
het alweer 25 jaar geleden is dat de kernen Waalwijk, Waspik en
Sprang-Capelle samengingen als één gemeente. Een moment
om bij stil te staan. De gemeente organiseert daarom een fotowedstrijd met het thema ‘25 jaar gemeente Waalwijk’. De beste
foto met het mooiste idee en/of verhaal erachter wint leuke prijzen.
Dit is de laatst week dat jij jouw foto voor onze fotowedstrijd met
het thema ’25 jaar gemeente Waalwijk’ kunt insturen. Stuur jouw
foto waarin dit thema terugkomt met toelichting naar
waalwijk25jaar@waalwijk.nl. De beste foto met het mooiste idee
en/of verhaal erachter over dit thema wint een lunchbon ter
waarde van €50,- van het spiksplinternieuwe restaurant Wijckers
op de Markt in Waalwijk.

Voorzitter Geert van Rooij en Oekraïense assistent-fietsenmaker Alex van Stichting De Strohalm

Meedoen kan tot 1 september 2022. Voor meer info kijk op
www.waalwijk.nl/fotowedstrijd-25-jaar-gemeente-waalwijk.
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Woningbouw in Waalwijk
Net als overal in Nederland, merken we in Waalwijk ook dat de woningmarkt onder
druk staat. Prijzen lopen op en de wachttijden worden langer. De gemeente werkt
samen met haar partners (Casade, ontwikkelaars, bouwers) volop aan het bouwen en
beschikbaar krijgen en houden van woningen.
Zo zijn in de bestuursperiode van het vorige college ruim 1.000 woningen toegevoegd
aan de woningvoorraad van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Lommerrijk, Eerste Zeine en Schoenhoorn in Waalwijk, voormalige locatie Hommel en nul-tredenappartementen centrum Waspik en bijvoorbeeld de tweeonder-een-kapwoningen Koekoek Sprang-Capelle.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Sterker nog, in de huidige collegeperiode willen
we verder versnellen en 1.200 woningen toevoegen. Plannen en projecten hiervoor
zijn volop in ontwikkeling. Zo is bijvoorbeeld de transformatie van het centrum
Waalwijk volop in ontwikkeling, gaan we in Landgoed Driessen verder aan de slag
(bijvoorbeeld in Lommerrijk), wordt er gewerkt aan Akkerlanen en werkt Casade aan
de totstandkoming van huurappartementen aan de Kasteellaan. Verder wordt bijvoorbeeld Waesgeerd West in Waspik verder ingevuld en is de Capelse Put in SprangCapelle volop in ontwikkeling.
Met deze en andere projecten willen we iedereen een fijne plek om te wonen in
Waalwijk bieden.

Eerste Zeine
Nul-tredenappartementen
centrum Waspik

Akkerlanen
Impressie Kasteellaan

Signaleren en voorkomen van ouderenmishandeling
Éen op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan
slaan, te weinig eten en/of niet de juiste medicijnen krijgen. De telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken, of seksueel misbruik.
Ouderenmishandeling is een relatief onbekend maatschappelijk probleem. Er
rust nog steeds een taboe op. Om hier meer bekendheid aan te geven en de
deskundigheid in de aanpak van ouderenmishandeling te vergroten organiseert
Regio Hart van Brabant in samenwerking met het Regionaal Expertisecentrum
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op dinsdag 18 oktober een regionale
bijeenkomst.
Wanneer: dinsdag 18 oktober 2022
Hoe laat: van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: ’t Sant, Beneluxlaan 74 Tilburg

Een klein ge
baar kan
het verschil
maken.

Meld je aan via de website:
expertisecentrum-hgkm.nl/regionale-bijeenkomst-oudermishandeling/

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?
Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn.
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres.
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.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. U bent van
harte welkom!

VERGADERMODEL
Het zomerreces zit erop. Het ideale moment om te starten met een verbeterd vergadermodel. De opzet van de vergadercylcus ziet u in onderstaande afbeelding.

DONDERDAG 15 SEPTEMBER | 19:30u – GESPREKSAVOND
De raad neemt op donderdag 29 september een besluit over de volgende
raadsvoorstellen:
• Vaststelling bestemmingsplan Nieuwevaart 89-93 e.o. Sprang-Capelle
• Toegankelijkheid accommodaties
• 1e berap en derde begrotingswijziging 2022 Baanbrekers
• Regionale nota bodembeheer
Wilt u op 15 september één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de
raadsleden en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór
maandag 12 september. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel
in de mail. Deze gespreksavond is via de livestream te volgen.

AGENDA
DONDERDAG 8 SEPTEMBER | 19:30u – INFORMATIEAVOND
Tijdens deze informatieavond staan twee onderwerpen op de agenda. Ten eerste de
koersbepaling van het sociaal domein. Ten tweede de verstedelijkingsstrategie Brabant.
Dit zijn twee parallelle sessies: één in de raadzaal en één in vergaderruimte 1.44/1.45. Er
is geen livestream deze avond, iedereen is van harte welkom om langs te komen.

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.

2022

RAADSVERGADERMODEL

1. INFORMATIEAVOND

2. GESPREKSAVOND

3. RAADSBIJEENKOMST

4. RAADSVERGADERING

Het college van
B&W informeert
raadsleden over
onderwerp(en).

Inwoners en raadsleden bespreken
raadsvoorstellen
waar de raad tijdens
de raadsvergadering
besluiten over
neemt.

Vrij in te vullen:
werkbezoek,
training,
interactieve
ophaalsessie of
thema-avond.

De raad neemt
beslissingen over de
raadsvoorstellen.

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
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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:
Raadhuisstraat 4 Sprang-Capelle: realiseren kangoeroewoning (toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 18-08-2022
Bij Akkerlanen Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H gedeeltelijk nrs. 286 en 1728): bouwen woning en
aanleggen uitweg (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 18-08-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Hoogeinde 35 Waalwijk: aanbrengen brandscheidingen in bedrijfspand (toestemming Rijksmonument, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 25-08-2022
Tinus van der Sijdestraat 24 Sprang-Capelle: aanbrengen van een overdekte buitenruimte aan de
achterzijde bedrijfsruimte (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 29-08-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

Mr. van Coothstraat 8 Waalwijk: kappen conifeer (toestemming Kap) Datum bekendmaking 23-082022
Havenweg 30 Waalwijk: plaatsen reclamevoorzieningen (toestemming Reclame-uiting, toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-08-2022
van Harenstraat 1 Waalwijk: plaatsen reclamevoorzieningen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw, toestemming Reclame-uiting) Datum bekendmaking 29-08-2022
Procedure 1a is van toepassing.

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

•

Verklaring van geen bedenkingen aan Wielercomité Kaatsheuvel, voor het verkrijgen van toestemming om over Waalwijks grondgebied te rijden, tijdens de wielerwedstrijd “Omloop van
Hil & Moer” op 25 september 2022. Besluit is verzonden op 25 augustus 2022.
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het
evenement Go Waalwijk Festival op 25 september 2022, op de locatie stadspark aan de Hooisteeg in Waalwiijk. Besluit is verzonden op 26 augustus 2022.

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

DE 80 VAN DE LANGSTRAAT

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 organiseert De Stichting 80 van de Langstraat de 40e
editie van de wandeltocht de Rabobank 80 van de Langstraat.
De gemeente stelt ook dit jaar weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen.
Wilt u een activiteit organiseren?
Zonder vergunning mag u:
•
Een kleine partytent plaatsen (tot 50 personen).
•
Muziek draaien via een geluidsinstallatie.
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste
4,50 meter. Versieringen boven de weg moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen.
U heeft wel een vergunning nodig als u één of een combinatie van onderstaande attributen plaatst:
• Een grote tent plaatst (vanaf 50 personen);
• Een vrachtwagen (trailer) of ander groot obstakel plaatst;
• Versterkte muziek wilt laten horen met professionele apparatuur, bijvoorbeeld als
een dj muziek draait en/of.
• Tapwagens (aanvraag + situatietekening indienen wanneer de tapwagens niet op
het eigen terras geplaatst wordt. Het moet duidelijk zijn wat tot het eigen terras
behoort. De tapwagen en het terras mag niet ‘s nachts worden gebruikt tussen
01.30 uur en 08.30 uur.
Een vergunning aanvragen is niet meer mogelijk. Wanneer wordt geconstateerd dat u deze activiteiten zonder vergunning organiseert, dan riskeert u een boete.
Alcohol
Als u op een andere plaats dan uw horecabedrijf zwakalcoholhoudende dranken wilt verkopen en/of
schenken, dan heeft u hiervoor een ontheffing van de Alcoholwet nodig.
NIX18
Met de ontheffing mag u alleen alcohol schenken aan personen van 18 jaar en ouder. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan. Wij verwachten dat u hierin uw verantwoordelijkheid
neemt. Overlast door overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd,
u riskeert dan een boete.

Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente Waalwijk geldt de reguliere sluitingstijd van 03.00 uur.
Voor dit jaar geldt dat enkel voor de horeca direct gelegen aan de wandelroute van “de 80” vrijstelling
van de sluitingstijd. De vrijstelling van de sluitingstijd geldt NIET voor buitenactiviteiten van de horeca.
Voor buitenactiviteiten dient een vergunning worden aangevraagd.
Plastic
Gedurende het evenement mag op zaterdag 10 september 2022 en op zondag 11 september 2022 zowel
binnen als buiten op het terras alleen worden gewerkt met plastic glazen (plastic kreukelglas of polycarbonaat).
Geluid
Alle horecabedrijven langs de route hebben een collectieve geluidontheffing. Dit houdt in dat u tot de
reguliere sluitingstijden in uw horecabedrijf muziek ten gehore mag brengen waarbij de normen uit het
Activiteitenbesluit tijdelijk niet gelden.
Tent
Voor het plaatsen van een tent voor maximaal 50 personen op uw terras hebt u geen vergunning nodig.
Let daarbij op dat u geen vluchtwegen vanuit uw horecabedrijf blokkeert. Voor het plaatsen van een tent
voor meer dan 50 personen hebt u wel een vergunning nodig.
Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max. 60 x 60 cm. De vuurkorf of barbecue moet op minstens 5 meter
afstand van een gebouw staan. Bij windkracht 6 of hoger is het gebruik van een vuurkorf niet toegestaan. Houdt altijd toezicht op het vuur en houdt bluswater binnen handbereik.
Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste 4,50
meter. Versieringen boven de weg moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen. Gebruik geen materialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn.
Route
De gehele route kunt u bekijken op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje “parkoers”. Voor de
veiligheid van de lopers en andere weggebruikers worden tijdens de doorkomst verschillende wegen
afgesloten.
Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig om de populaire wandeltocht weer tot een succes te
brengen. Wilt u zich inzetten zodat er weer een prachtig evenement kan worden neergezet? Kijk voor
meer informatie en aanmelden op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrijwilligers’.

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.
Kruising Grotestraat / Kerkstraat: 29-08-2022 t/m 16-09-2022 i.v.m. reconstructie.
Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan: 29-08-2022 t/m 23-12-2022. i.v.m. reconstructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Van Berckenrodelaan: 29-08-2022 t/m 23-09-2022 i.v.m. reconstructie.
Diverse wegen in Waalwijk: 05-9-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. asfaltonderhoud. Korte afsluitingen of
halve rijbaanafzettingen.
Noorder Allee richting Waalwijk (gedeelte tussen Villa Waterranonkel en Jos van Wijlenstraat): 08-092022 i.v.m. werkzaamheden aan de rijbaan.
Grotestraat t.h.v. nummer 403: 08-09-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. asfaltonderhoud rijbaan en fietspad.
Taxandriaweg-Oost t.h.v. Tarkett: 09-09-2022 i.v.m. asfaltonderhoud.
Professor Kamerlingh Onnesweg: 19-09-2022 t/m 23-09-2022 i.v.m. asfaltonderhoud.
SPRANG-CAPELLE:
Veerweg t.h.v. brug Oude Maasje: 04-07-2022 t/m 26-08-2022 i.v.m. onderhoud aan de brug. Omleiding
via Waspik d.m.v. bebording. Tot de schoolvakantie kunnen fietsers overdag gebruik maken van een tijdelijk ponton.
Kruisvaart tussen Wendelnesseweg West en Dullaertweg: 29-08-2022 t/m 16-09-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Heistraat.
Diverse wegen in Sprang-Capelle: 05-09-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. asfaltonderhoud.
Korte afsluitingen of halve rijbaanafzettingen.
WASPIK:
Watersnip t.h.v. nummer 28: 29-08-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

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:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
KLG Europe Venlo BV, De Kroonweg 4 Waalwijk
Dutch Bakery B.V., Industrieweg 66 Waalwijk

Woensdag 31 augustus 2022

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 september 2022 tot en met
28 september 2022. Na afloop 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.

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN
ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN

De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer
wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Onderzoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.
Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in
de BRP juist is. Daarom heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder genoemde
personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Nederland, en
ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats.

Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen.
Er is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden ingeschreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt:
•
•
•
•

D. Pribanic, geboren op 22-06-1998, de datum van het voornemen is 21-07-2022. Het besluit is
genomen op 24-08-2022
I.M. Sandev, geboren op 11-04-1982, de datum van het voornemen is 21-07-2022. Het besluit is
genomen op 24-08-2022.
S.D. Stefanov, geboren op 04-02-1993, de datum van het voornemen is 21-07-2022. Het besluit is
genomen op 24-08-2022.
M.A. Todorov, geboren op 19-12-1968, de datum van het voornemen is 21-07-2022. Het besluit is
genomen op 24-08-2022.

Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van
verhuizing hebben gedaan zoals dat moet volgens de wet BRP.
Bent u het niet eens met een uitschrijving of een boete?
U kunt het college van burgemeester en wethouders tot 6 weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit laten weten dat u het niet eens bent met een uitschrijving of met een boete. Dit heet
bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat.
Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar.

