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wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.
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COLOFON

Pak eens wat vaker de fiets!
Met de zomervakantie nog vers in het geheugen fietsen we fluitend 
de maand september in. Een maand waarin we die zomer nog 
zo lang mogelijk vast willen houden. Een maand waarin het weer 
meestal nog vrij aangenaam is en we nog kunnen genieten van de 
lange nazomeravonden.

Voor velen ook een maand waarin we met goede voornemens en 
frisse moed op het werk verschijnen. Misschien is het wel een idee 
om wat vaker de auto te laten staan en de fiets te pakken. Deze bij-
komende voordelen geven in ieder geval stof tot nadenken:

• Je krijgt meer beweging en het is dus gezond. Als je minstens 
een half uur per dag fietst, is dat voldoende voor het opbouwen 
van een goede conditie en sterkere spieren. Ook zorgt het er-
voor dat de vetverbranding goed op gang wordt gebracht.

• Het is beter voor de portemonnee. Zeker met die hoge brand-
stofprijzen en daar zijn we helaas voorlopig nog niet van af. De 
enige manier om de kosten te drukken, is door zelf minder de 
auto te pakken.

25 september 2022  - Centrum Waalwijk

GO WAALWIJK  
FESTIVAL

• 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!

WWW.GOWAALWIJK.NL

25 september 2022  - Centrum Waalwijk

DEMENTIEWEKEN

Op woensdag 21 september is  
het Wereld Alzheimer Dag.  
Deze dag vragen we extra  
aandacht voor dementie. In de  
weken rondom deze dag  
organiseren we allerlei activi- 
teiten in Waalwijk, Heusden en 
Loon op Zand. De activiteiten 
zijn bedoeld om samen van te 
genieten én om meer bekend-
heid te geven aan dementie. 

Welke activiteiten er worden 
georganiseerd kun je bekijken 
via de website:  
www.waalwijzer.nl/activiteiten-
rondom-wereld-alzheimer-dag
 
Ontmoeten wij je tijdens een 
van deze activiteiten?

Vrouwtje Wiep vertelt

Alzheimer Café Waalwijk

Poppenkastvoorstelling 

door Frank Peters

Gratis

Gratis

Gratis

Dinsdag 13 september

Inloop om 10.00 uur  

(met gratis koffie en gebak)
Film: Blik op Waalwijk

Gratis

Tickets en info via www.deleest.nl  

of 0416-331751

Vrije inloop

Vrije inloop. Alle peuters, kleuters 

en natuurlijk (groot) ouders zijn van 

harte welkom!

Reserveren via  
waalwijk@bibliotheekmb.nl of kijk 

voor de telefonische bereikbaarheid 

van de dichtstbijzijnde vestiging op 

www.bibliotheekmb.nl

Voorstelling Teun Toebes 

en informatiemarkt
€25,- (excl. ticketkosten | 

inclusief drankje)
Tickets en info via www.deleest.nl  

of 0416-331751

Dinsdag 13 september  

20.15 uur

€ 4,60,-  (i.p.v. € 9,25).  

Gebruik de kortingscode  

Dementieweek22 in stap 2  

(winkelwagen) bestelproces.

Film Vortex (voorpremière) 

en informatiemarkt

Tickets en info via www.deleest.nl  

of 0416-331751

Dinsdag 13 september  

19.45 uurWoensdag 14 september 

19.30 uur
Woensdag 21 september

15.00 - 15.30 uur

Woensdag 21 september

19.30 - 21.30 uur

Woensdag 28 september

15.00-16.00 uur
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ACTIVITEITENOVERZICHT DE LANGSTRAAT 2022

Waalwijk wordt officieel Fairtrade Gemeente

De gemeente Waalwijk krijgt de titel Fairtrade Gemeente. Daar 
is hard aan gewerkt! Wethouder Sheila Schuijffel kreeg op 
donderdagavond 1 september het officiële certificaat uitgereikt 
tijdens een speciale bijeenkomst in het Schoenenkwartier.

stel je eens voor dat
ik per woord betaald zou krijgen

zelf zou ik weinig geven voor woorden
als onrecht, oneerlijkheid of ongelijkheid
en ik zou veel geven om woorden 
als samen zijn, eerlijkheid en gelijkheid

maar wat voor waarde hebben mijn 
woorden
als het slechts nog woorden zijn en  
geen daden
dan zijn het de lijnen als van een half 
ingekleurde kindertekening
vaag maar hoopvol 
een gele zon in de hoek, groene lijntjes voor 

het gras
een huisje met de schoorsteen 
maar op de gezichtjes
van de getekende poppetjes
ontbreekt nog een glimlach
want het is nog lang niet af

en ik denk aan het meisje
wat de kindertekening maakte
een cadeautje voor de verjaardag van haar 
vader
hij werkt nog altijd zo hard op het land
en zij die had leren rekenen 
met een telraampje
van rode en witte kralen
wat wist zij nou van handel of geld
of ook maar zoiets als kansberekening
ze kreeg net keersommen en plussommen
maar het belangrijkste was toch
dat ze met iedereen leerde delen

vandaag evolueert de kindertekening tot 
een schilderij
de lijnen krijgen hun vorm terwijl 
tegelijkertijd
grenzen vervagen
kleuren verglansen

het zijn niet altijd de buitenkansen die er 
toe doen
het is niet de klok die het hardste tikt
het zijn niet de cijfers die tellen
het zijn niet de woorden die het meeste 
zeggen
het zijn de daden die de woorden 
uiteindelijk hun waarde geven

en dat is het
alles wat uiteindelijk telt

'ALLES WAT TELT'

Gedicht door stadsdichter Romy van Dongen

Wat is een Fairtrade Gemeente?
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel. Deze titel geeft aan dat 
de lokale gemeenschap samenwerkt aan meer eerlijke handel. 
Denk aan winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de 
gemeente zelf. Om de titel te verdienen zet de lokale gemeenschap 
zich in voor meer vraag en aanbod van fairtrade-producten. 

Hoe heeft Waalwijk zich ingezet?
Een groep enthousiaste ondernemers en vrijwilligers heeft er 
jarenlang hard aan gewerkt. Zij maakten de keuze voor fairtrade.  
Dat doen zij met het aanbieden en promoten van fairtrade-
producten. Als gemeente zijn we hier trots op. Veel individuele 
ondernemers zijn nu fairtrade. We hebben zelfs een fairtrade-
straat in Waalwijk. 

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnen de gemeente Waalwijk voldoen nu minstens 45 organisaties 
aan de eisen van de landelijke organisatie. Daaronder ook wij als 
gemeentelijke organisatie. Het certificaat Fairtrade Gemeente 
kan dus worden uitgereikt. Wethouder Sheila Schuijffel kreeg 
het certificaat uit handen van de landelijke organisatie Fairtrade 
Gemeente. Het certificaat bestaat uit een groot ‘Fairtrade 
Gemeente’-bord. Dat komt onder de bebouwde komborden van 
onze gemeente te hangen. Zo ziet iedereen wat we hebben bereikt. 

Waar is fairtrade goed voor?
Fairtrade streeft naar een beter leven van boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden. Daarom moet er meer fairtrade verkocht 
worden. Ook in Nederland. De landelijke organisatie moedigt dit 
aan met onder andere de titel Fairtrade Gemeente.

• Geen files en het daar bijbehorende chagrijn. Sterker nog: 
steeds meer fietspaden in onze provincie worden aantrekkelijk 
gemaakt voor fiets forenzen. Lekker doorsjezen dus! Kijk hier 
voor een overzicht van onze snelfietsroutes:  
www.sjees.nl/snelfietsroutes
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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 één.

Reserveer nu de gratis tegeltaxi op www.waalwijk.nl/tegeltaxi

Bijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel 

Dag van de Scheiding op 9 september

Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 mensen te maken met een vorm van hersenletsel door bijvoor-
beeld een ongeluk, een herseninfarct, een tumor of een hartstilstand. Hersenletsel heeft vaak levens-
lange gevolgen. Niet alleen voor de persoon zelf, maar voor het hele gezin. Er is een leven voor en een 
leven na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Herkenning en kennis van de gevolgen van hersenlet-
sel kan zorgen voor de juiste behandeling en begeleiding. Daarom organiseert werkgroep NAH op  
9 oktober 2022 in Theater De Leest een bijeenkomst over dit onderwerp: NAH Erbij! 

Ben jij er ook bij? Kijk voor meer informatie en aanmelden op  
www.waalwijzer.nl/niet-aangeboren-hersenletsel-nah-bijeenkomst-9-oktober

Op 15 september 1796 werd in Nederland de eerste echtscheiding een feit. Daarom wordt ieder jaar 
op de tweede vrijdag van september de Dag van de Scheiding georganiseerd. Dit jaar is dat op vrijdag 
9 september. Deze dag is er landelijk aandacht voor het belang van professionele begeleiding bij een 
scheiding. Ieder jaar krijgen ongeveer 86.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Dit is 
voor ouders én kinderen een moeilijke periode met veel onzekerheden. In Waalwijk hebben ouders de 
mogelijkheid om te bellen naar een informatie- en adviesnummer. Je eerste vragen kan je aan hen stel-
len. Alsjeuitelkaargaat Waalwijk werkt samen met advocaten en hulpverleners. Ook hebben zij contact 
met vrijwilligers die ouders en kinderen kunnen ondersteunen in deze periode. Meer informatie? Kijk 
op: www.alsjeuitelkaargaat.nl

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. 

Controleurs 
Controleurs van het gespecialiseerde bedrijf Legitiem B.V. gaan hier-
voor 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.

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 contro-
leur 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 on-
line 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.

IN WAALWIJK

Als je uit elkaar gaat, start
je op alsjeuitelkaargaat.nl

 Ja! 0416 760 160 
of je kunt 

appen naar 
06 57 65 48 99

Wist je dat er 
een info en advies 

nummer bestaat over 
uit elkaar gaan 
in Waalwijk?
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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

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.

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 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. 

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:

Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle: tijdelijke verandering gebruik bestaand hotel voor opvangen van 
statushouders en Oekraïense vluchtelingen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum ontvangst 30-08-2022
Koolmees 8 Sprang-Capelle: plaatsen twee dakkapellen op voor en achterdakvlak woning  
(toestemming Bouw) Datum ontvangst 22-08-2022
Prof. Nolenslaan 77 Waalwijk: verwijderen draagmuur (toestemming Bouw)  
Datum ontvangst 29-08-2022
Bij Oudestraat Waspik (Kad. Waspik sectie G nr. 1542): dempen tussensloot (toestemming Werk of 
Werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 12-08-2022
Bij Oudestraat Waspik (Kad. Waspik sectie G nr. 1542): ophogen lager gelegen perceel (toestemming 
Werk of Werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 12-08-2022
Kerkstraat 99 Sprang-Capelle: plaatsen zonnepanelen op een monumentale woning (toestemming 
Bouw, toestemming Gemeentelijk monument) Datum ontvangst 11-08-2022

Industrieweg 13 Waalwijk: gewijzigd plaatsen zuiveringstank (toestemming Bouw) 
Mr. Luybenstraat 31 Waalwijk: realiseren kapsalon in bijkeuken/schuur (toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 22-08-2022
Nabij Halve Zolenpad, Venrode en Zuiderkanaalweg Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie C nr. 71, 
Kad. Sprang sectie C nr. 712, Kad. Capelle sectie N nr. 1069): plaatsen informatieborden (toestem-
ming Bouw) Datum ontvangst 31-08-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Industrieweg 73b Waalwijk: vervanging van het besluit van 17 februari 2022 tot wijzigen van de ver-
gunning ten aanzien van veiligheid, waaronder het plaatsen van een blusmonitor en het vervallen 
van de tijdelijke opslag ADR klasse 3 stoffen in de expeditieruimte (herstelbesluit, toestemming Mi-
lieu) Datum bekendmaking 30-08-2022
Carmelietenstraat 58 Waspik: restaureren rijks monumentale kerk (toestemming Rijksmonument) 
Datum bekendmaking 29-08-2022
Grotestraat 333 Waalwijk: wijzigen t.b.v. gebruik realisatie tijdelijke woning (toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-09-2022
Meulenpad 5 Sprang-Capelle: gewijzigde uitvoeren tinyhouse op het tinyhouseproject (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-09-2022



Woensdag 7 september 2022

Gansoyensesteeg 21 Waalwijk: vervangen bestaande distributieleiding (toestemming Werk of werk-
zaamheden uitvoeren) Datum bekendmaking 02-09-2022
van Hilststraat 20 Waalwijk: overkapping plaatsen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 02-
09-2022
Jacob van Ruysdaelstraat 17 Waalwijk: verbouwen en uitbreiden woning (toestemming Bouw) Datum 
02-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Jacob van Ruysdaelstraat 17 Waalwijk: verbouwen en uitbreiden woning (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 02-09-2022
Procedure 1a is 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 het eve-
nement Oktoberfest 2022 op 7 en 8 Oktober 2022, op de locatie parkeerplaats aan de Taxandriaweg 
in Waalwiijk. Besluit is verzonden op 31 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 activitei-
ten 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.     Alcohol-
gebruik 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”  vrijstel-
ling 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:

Wegafsluitingen tbv 80 vd Langstraat:

09-09-2022 vanaf 07.00 u t/m 12-09-2022

- het Raadhuisplein.

10-09-2022 tussen 07.00 u en 12-09-2022 20.00 u:

- Winterdijk.

- Parkeerterrein achter oude gemeentehuis (nabij Winterdijk).

10-09-2022 tussen 07.00 u en 11-09-2022 20.00 u:

- Stationsstraat, vanaf de Julianastraat, tot aan de Markt.

- Markt, tussen Stationsstraat en de Grotestraat.

10-09-2022 tussen 19.30 u en 21.15 u:

- St. Antoniusstraat.

- Kloosterweg, 

- Meerdijk (Kloosterweg tot Oosteind)

10-09-2022 tussen 20.30 u en 22.15 u:

- Meerdijk (Wielstraat tot Kloosterweg).

- Kloosterweg.

- St. Antoniusstraat.

- Margrietstraat.

- Mr. van Coothstraat (vanaf de Margrietstraat tot aan de Grotestraat)

10-09-2022 tussen 20.45 u en 23.30 u:

- Grotestraat (mr. van Coothstraat tot aan Dr. Schaepmanlaan)

- Dr. Schaepmanlaan (Grotestraat tot aan Dr. Kuyperlaan)

- Dr. Kuyperlaan (Dr. Schaepmanlaan tot Mr. van Bossestraat)

- Mr. van Bossestraat

- De Jonghestraat

- Burg. van Heijstlaan

- Van Wielensteinstraat

- Baardwijksestraat

- Fietspad Van de Merwedelaan

- Bloemendaalweg

- Halvezolenpad

11-09-2022 vanaf 07.00 u:

- Capelsedreef.
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- 1e Wittedijk

- Lage Zandschel

11-09-2022 tussen 07.00 u en 17.00 u:

- Vaartstraat/Tilburgseweg

- Oosteind (tussen Professor Keesomweg en Meerdijk)

- Meerdijk (tussen Oosteind en Kloosterweg)

- Kloosterweg

- St. Antoniusstraat

- Stationsstraat

- Markt - Raadhuisplein

Dit betekent, dat de kruispunten Richard Wagnerstraat / St. Antoniusstraat, Eerste Zeine / St. 
Antoniusstraat, Noorder Parallelweg / Stationsstraat en Margrietstraat / Stationsstraat zijn 
afgesloten. 

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: 05-09-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. asfaltonderhoud. Korte afsluitin-
gen of halve rijbaanafzettingen.

Noorder Allee richting Waalwijk (gedeelte tussen Villa Waterranonkel en Jos van Wijlenstraat): 
08-09-2022 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:

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.

Loonsestraat t.h.v. Zuidhollandsedijk: 13-09-2022 en 18-10-2022 i.v.m. werkzaamheden aan 
nutsvoorzieningen.

WASPIK:

Watersnip t.h.v. nummer 28: 29-08-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

 

MILIEU 

MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar aan-
leiding van het Activiteitenbesluit, het maatwerkvoorschrift is ingetrokken voor:

Adres: Van Harenstraat 1 Waalwijk, Kinderdagverblijf Tot Vanavond
Omschrijving project: Intrekking maatwerkvoorschrift afwijking standaard geluidsgrenswaarden.
Datum verzending: 15 augustus 2022

De beschikking ligt ter inzage van 8 september 2022 tot en met 19 oktober 2022 bij de gemeente  
Waalwijk.

Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk 
bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toe-
zending van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden 
aan burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
•	 naam en adres van de indiener;
•	 de dagtekening;
•	 een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
•	 de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet 
de werking van het besluit. Daarom kan een belanghebbende, op grond van artikel 8:81 van de Awb, 
gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden ingediend in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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 inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
TC Raoktum, Julianalaan 29a Sprang-Capelle
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 september 2022 tot en met  
5 oktober 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.

RUIMTELIJKE ORDENING

HERHALING: VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘GEDEMPTE HAVEN  
WAALWIJK’  
Op 29 juni jl. hebben wij de onderstaande bekendmaking gepubliceerd over de inspraak op het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Gedempte Haven Waalwijk’. Vanwege de lange termijn van terinzageleg-
ging en de tussenliggende vakantieperiode wordt deze hierbij herhaald:

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 gezond-
heidscentrum. In totaal worden 171 appartementen ontwikkeld.

De ontwikkelaar heeft inmiddels een aanvraag voor de herziening van het bestemmingsplan in-
gediend 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.

Inspraak
Het college van Waalwijk heeft besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gedempte Haven Waal-
wijk’ 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 voorontwerpbe-
stemmingsplan 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 ver-
melding van inspraak op voorontwerpbestemmingsplan ‘Gedempte Haven 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.n) 0416-683870).

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 is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde perso-
nen niet meer bij te houden in de BRP. Zij worden 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. 
Op de hieronder genoemde datum is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen staan 
ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• J. Dhawtal, geboren op 14-01-1979, de datum van het voornemen is 29-08-2022

• V.A. Negut, geboren op 19-12-1999, de datum van het voornemen is 29-08-2022
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• V.C. Tone, geboren op 07-04-1998, de datum van het voornemen is 29-08-2022

• M. Caicedo Perdomo, geboren op 04-01-1972, de datum van het voornemen is 30-08-2022.

• L.W.Marczyk , geboren op 20-09-1994, de datum van het voornemen is 31-08-2022

• P.M.J. Senders, geboren op 25-10-1973, de datum van het voornemen is 02-09-2022. 

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 geregis-
treerd 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 mon-
deling laten weten (een zienswijze kenbaar maken). Stuur dan binnen twee weken na deze publicatie 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. 


