
Woensdag 14 september 2022

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

COLOFON

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

DATUM EN TIJD

ACTIVITEIT
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ACTIVITEITENOVERZICHT DE LANGSTRAAT 2022

Inloopavond opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders  
druk bezocht
De gemeente Waalwijk gaat vanaf 12 september 2022 maximaal 238 
Oekraïense vluchtelingen en statushouders (dat zijn mensen met 
een verblijfsvergunning) opvangen. Dat gebeurt in het hotelgebouw 
aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle voor de duur van 1 jaar. 

Landelijke opvangcrisis
Reden voor deze tijdelijke opvang is de landelijke opvangcrisis. 
Door de oorlog in Oekraïne zijn in korte tijd veel Oekraïners 
naar Nederland gekomen. Alle gemeenten hebben van het Rijk 
de opdracht gekregen om Oekraïners op te vangen. Zo ook de 
gemeente Waalwijk. Daarnaast blijven statushouders vaak te lang 
in asielzoekerscentra, terwijl zij recht hebben op een woning. Iedere 
gemeente krijgt van het Rijk ook de opdracht om ieder half jaar 
een aantal statushouders aan een woning te helpen. Dat geldt ook 
voor de gemeente Waalwijk en buurgemeenten. Het hotelgebouw 
aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle staat nu leeg en is snel 
beschikbaar. Daarmee is het een passende locatie om bij te dragen 
aan de tijdelijke oplossing van deze landelijke opvangcrisis. Ook 
kunnen we tijdelijk een aantal statushouders voor buurgemeenten 
opvangen. 

Goed bezochte inloopavond
Op maandag 5 september 2022 vond in het hotelgebouw de 
inloopavond voor inwoners van de gemeente Waalwijk en Loon op 
Zand plaats. De avond is goed bezocht: er waren zo’n 120 mensen 
aanwezig. Zij toonden betrokkenheid, deelden hun zorgen en 
boden hulp aan. De sfeer was positief. Er waren drie thematafels: 
‘Vluchtelingenwerk/vrijwilligerswerk’, ‘het dagelijks leven’ en 
‘veiligheid in en rondom het hotelgebouw’. Aan de personen 
bij deze tafels konden de bezoekers al hun vragen kwijt. Ook de 
aanwezige bestuurders gingen met inwoners in gesprek over  
vragen en zorgen.

Ruimten bekijken
Tijdens de bijeenkomst was er ook gelegenheid om een aantal 
ruimten in het hotelgebouw te bekijken. Dit om een indruk te krijgen 
van de opvanglocatie. Twee hotelkamers, de ontspanningsruimte, 
de voorraadkamer voor schoonmaakmiddelen en de spoelkeuken 
werden druk bezocht. De kamer met speelgoed voor de kinderen, 
richten we nog in.

Mensen die willen helpen en willen meepraten
Er waren veel mensen die speciaal gekomen waren om aan te 
geven dat zij iets willen betekenen voor hen die verblijven in 
deze opvanglocatie. Tien inwoners gaven zich ter plaatse op als 
vrijwilliger. Met deze mensen nemen wij contact op om te bekijken 
wat zij kunnen doen. Ook zijn er zo’n twintig mensen die hebben 
aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen. 
Deze mensen informeren wij regelmatig per mail. 

Was je niet bij deze bijeenkomst, maar wil je wel op de hoogte 
blijven of meehelpen als vrijwilliger? Geef je dan op via 
opvangvluchtelingen@waalwijk.nl

Meer informatie op de website 
Op de website vwww.waalwijk.nl/opvangvluchtelingen vind je: 
• antwoorden op veel gestelde vragen. Kun je het antwoord op 

je vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op via het 
mailadres: opvangvluchtelingen@waalwijk.nl 

• portretten (opgetekende verhalen en een foto) van een 
vluchteling, vrijwilliger, werkgever, statushouder en de 
locatiemanager.

• uitleg over wat een statushouder, vluchteling en asielzoeker is.

Heb je vragen of zorgen?  
Neem dan contact met ons op. Saskia Benckhuizen 
(locatiemanager), Ewald Stokvis (coördinator hulpverlening) of  
één van hun collega's zijn telefonisch 24 uur per dag bereikbaar  
op 06-25296935. Of mail naar opvangvluchtelingen@waalwijk.nl 

Wil je meer weten? 
Op de volgende websites vind je aanvullende informatie. 

• www.vluchtelingenwerk.nl

• Centraal Orgaan opvang asielzoekers: www.coa.nl/ 

huisvesting-van-statushouders

• Immigratie- en naturalisatiedienst: www.ind.nl

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 

opvang-vluchtelingen-uit-oekraine

• www.inburgeren.nl

• www.kis.nl/dossier/vluchtelingen

• www.kis.nl/video/welkom-op-de-werkvloer-vluchtelingen-

vertellen

• Ook op de website www.waalwijk.nl/opvangvluchtelingen 

houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en  

berichten we over het vervolg. 

Saskia Benckhuizen Ewald Stokvis

Bijeenkomst Niet Aangeboren Hersenletsel 

Jaarlijks krijgen naar schatting 
130.000 mensen te maken met 
een vorm van hersenletsel door 
bijvoorbeeld een ongeluk, een 
herseninfarct, een tumor of een 
hartstilstand. Hersenletsel heeft 
vaak levenslange 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 hersenletsel 
kan zorgen voor de juiste behan-
deling 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
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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 levensbe-
lang. 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

Duurzaamheidsfestival ‘Samen doen, Samen groen’ staat voor de deur!

Op zaterdag 8 oktober 2022 van 12:30 tot 17:30 
uur is de tweede editie van duurzaamheids-festival 
'Samen doen, Samen groen'. Van praktische tips 
tot groene activiteiten, tijdens dit evenement 
vormt Waalwijk het podium voor tal van duurzame 
initiatieven. Het doel: laten zien, horen én proeven 
hoe leuk verduurzamen kan  
zijn. 

Een programma vol activiteiten en entertainment 
Wie op een leuke en laagdrempelige manier  
kennis wil maken met de voordelen van verduur-
zamen, mag 'Samen doen, Samen groen' niet  
missen. Het duurzaamheidsfestival laat zien,  
horen én proeven wat er allemaal mogelijk is.  
Terwijl de kinderen op insectensafari gaan of  
een duik nemen in het doppenzwembad, doen 
ouders inspiratie op voor hun tuin- en bespaar-
plannen. En er is nog veel meer! Verspreid over 
de area’s De Groene Tuin, Het Energiepark en 
Circulair bevinden zich alle elementen voor een 
inspirerende dag uit. 

Waalwijk pioniert met duurzaamheid 
Het evenement Samen doen, Samen groen is een 
initiatief van de gemeente Waalwijk en is tot stand 
gekomen in samenwerking met diverse duurzaam-
heidsinitiatieven uit Waalwijk, Waspik, Sprang-
Capelle en omgeving. Het festival sluit volledig 
aan op de gemeentelijke visie ‘Duurzaam Waalwijk 
2030,’ waarin de focus ligt op thema’s als energie, 
water & groen en duurzame consumptie & pro-
ductie. 

Het evenement bezoeken?  
Jong en oud zijn van harte welkom om 'Samen 
doen, Samen groen' te komen beleven.  
Meer informatie over het festival is te vinden op 
www.waalwijk.nl/samendoensamengroen. Op de 
Facebookpagina en het Instagramaccount van de 
gemeente Waalwijk worden wekelijks updates over 
het programma gedeeld. 

• ZATERDAG 8 OKTOBER 12.30-17.30 UUR

• HOOISTEEG, RAADHUISPLEIN EN  
WINTERDIJK 30B IN WAALWIJK

• GRATIS TOEGANG

• WWW.WAALWIJK.NL/ 
SAMENDOENSAMENGROEN

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 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
• Regionale nota bodembeheer
• 1e Berap en derde begrotingswijziging 2022 Baanbrekers

DONDERDAG 29 SEPTEMBER | 19:30u – RAADSVERGADERING 
De definitieve agenda van de raadsvergadering is op 23 september beschik-
baar. Tot die tijd vindt u de raadsvoorstellen bij de gespreksavond op  
15 september.

AGENDA
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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

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:

Hertog Janpark 51 Waalwijk: verbreden uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst  
25-08-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Dr. Mollerlaan 8 Waalwijk: kappen 3 bomen en 1 conifeer (toestemming Kap) Datum bekendmaking 
06-09-2022
Hoge Akkerweg 5 Sprang-Capelle: t.b.v. tijdelijke mantelzorgwoning tijdelijk afwijken bestemmings-
plan (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 08-09-2022
Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle: gebruik bestaand hotel voor opvangen van Oekraïense vluchtelin-
gen en statushouders (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 
08-09-2022
Julianalaan 50 Sprang-Capelle: uitbreiden woning d.m.v. aanbouw (toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 09-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Kloosterweg 7 Waalwijk: aanleggen uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 08-09-
2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
St. Jansplein 2 Waalwijk: gedeeltelijk slopen/vervangen daken en goten/gevels (toestemming Bouw) 
Datum ter inzagelegging besluit 15-09-2022 
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:  
- Evenementenvergunning voor het evenement Swimm to Fight Cancer op zondag 18 september 
2022 van 11.00 uur tot 18.30 uur aan de surfvijver, op de locatie Hoefsvenlaan. Besluit is verzonden 
op 13 september 2022.  
- Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het evenement Swimm to Fight Cander op zondag 18 septem-
ber 2022 van 11.00 uur tot 18.30 uur aan de surfvijver, op de locatie Hoefsvenlaan. Besluit is verzon-
den op 14 september 2022. 
- Evenementenvergunning voor het evenement Bockbierproeverij We All Love Madeleine, op zater-
dag 8 oktober 2022 van 14.00 uur tot 19.00 uur, op de locatie Tolstraat 3 in Waalwijk. Besluit is ver-
zonden op 12 september 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.

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. 
Mercatorlaan van Besoyensestraat tot Cornelis Koemanstraat: 12-09-2022 t/m 31-10-2022 i.v.m. 
reconstructie. Parkeerterrein en hoofdingang zorgwoningen Mercatorlaan tijdelijk bereikbaar 
vanuit Jacques Bertinstraat. 
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. 
Loonsestraat t.h.v. Zuidhollandsedijk: 13-09-2022 en 18-10-2022 i.v.m. werkzaamheden aan 
nutsvoorzieningen. 
Diverse locaties Sprang-Capelle: 05-10-2022 t/m 07-10-2022. Op deze dagen worden op ver-
schillende locaties asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor kan voor korte tijd een 
weg (deels) worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid door middel van verkeersrege-
laars.

WASPIK: 
Diverse locaties Waspik: 05-10-2022 t/m 07-10-2022. Op deze dagen worden op verschillende 
locaties asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor kan voor korte tijd een weg (deels) 
worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid door middel van verkeersregelaars.

RUIMTELIJKE ORDENING
 
PROJECT “HERINRICHTING WENDELNESSEWEG-WEST PROJECTNUMMER 2101 
Herinrichting  in Waalwijk 
Het definitieve ontwerp van het project “Herinrichting Wendelnesseweg-West” ligt 
vanaf  19 september tot en met 30 september ter inzage op het gemeentehuis aan de 
Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Heer Jos van Westerloo Team Ontwerp Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via email 
jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon 0416-683771.

Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.


