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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

Signaleren en voorkomen van ouderenmishandeling

Één 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, organiseert Regio Hart van Brabant 
in samenwerking met het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling een regionale bijeenkomst op:

Dinsdag 18 oktober van 14.30 tot 17.00 uur
’t Sant, Beneluxlaan 74 Tilburg
 
Meld je hier aan: expertisecentrum-hgkm.nl/regionale-bijeenkomst-
oudermishandeling/

Van aardappelschil naar compost. 
Hoe goed scheid jij het gft-afval?

Groente- fruit- en tuinafval is gemakkelijk te recyclen. Groente- en 
fruitresten zijn namelijk de perfecte ingrediënten voor bijvoorbeeld 
compost. Die compost kan daarna gebruikt worden om planten en 
bloemen beter te laten groeien. Jouw afval is dus waardevol! 

Maar soms vinden we ander afval bij het gft-afval. Of vinden we 
plastic zakken in de gft-container. Dit zorgt ervoor dat de hele  
lading afval wordt afgekeurd bij de eindverwerker om te 
hergebruiken. Het afval verdwijnt dan in de verbrandingsoven.  
De komende periode kijken we daarom hoe goed onze inwoners  
het gft-afval scheiden.

Wat mag er wel en niet in de gft-container? 
De volgende materialen mogen wel in de container:

• Groente-en fruitresten en schillen;
• Etensresten (ook botjes en graten);
• Brood, deeg, rijst en pasta;
• Losse thee, koffiedik;
• Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine knaagdieren, met  

hun poep;
• Bloemen en planten;
• Fijn tuinafval.

De volgende materialen mogen niet in de container:

• Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook;
• Kauwgom;
• Luiers, incontinentiemateriaal;
• Theezakjes, koffiepads- en cups;
• Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren;
• Tabak, peuken en as;
• Potten, stenen, balken, timmerhout en metaal.

Scheiden in afvalzakken
Wil je jouw gft-afval scheiden in afvalzakjes? Gebruik dan alléén 
biologisch afbreekbare zakjes om je gft-afval in te doen. 

Op www.waalwijk.nl/gft vind je tips hoe je je gft-afval goed kunt 
scheiden. 

Zondag 25 september - Parkeerterreinen De Els Zuid en Unnaplein Waalwijk

GRATIS BANDEN-GRATIS BANDEN-
SPANNING SERVICESPANNING SERVICE
De juiste bandenspanning scheelt 
brandstof en is beter voor het milieu

       In samenwerking met 

Gratis bandenspanning service

Op zondag 25 september, tijdens het GO Waalwijk festival, biedt 
de gemeente Waalwijk voor de derde keer de service ‘Band op 
Spanning’ gratis aan. Wie dan parkeert op de parkeerterreinen De 
Els Zuid of Unnaplein in Waalwijk, kan zijn autobanden gratis laten 
controleren. Met behulp van professionele mobiele apparatuur 
wordt de bandenspanning van de auto’s gemeten en worden de 
banden zo nodig opgepompt. En dat levert veel voordelen op. 
Meer veiligheid op de weg, besparing op brandstofkosten, minder 
fijnstofuitstoot en schonere lucht.

Gevolgen onderspanning
Banden lopen altijd langzaam leeg waardoor in Nederland meer  
dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning rijdt. 
Dat kost jaarlijks ongeveer 200 miljoen liter extra brandstof en ver-
oorzaakt 400 miljoen kg extra CO2 uitstoot. Daarnaast maakt  
rijden met een te lage bandenspanning autorijden duurder; een  
auto verbruikt op jaarbasis 2 tot 5% meer brandstof en de 
slijtage van de banden neemt toe. Het is ook gevaarlijk, want de 
verkeersveiligheid neemt af door een slechtere wegligging, een 
langere remweg en een grotere kans op een klapband. 

Hoe werkt het
Servicemedewerkers van ‘Band op Spanning’ staan gedurende 
deze dag bij de in- en uitgang van het aangewezen parkeerterrein. 
Daar worden de automobilisten geïnformeerd over deze gratis 
service. Wil je meedoen? Dan krijg je een aanmeldkaart onder 
de ruitenwisser. Ben je eenmaal geparkeerd en op pad, dan hoef 
je verder niets meer te doen. De medewerkers controleren de 
bandenspanning en pompen de banden zo nodig weer op tot de 
door de fabrikant geadviseerde spanning (bij normaal gebruik). 
De aanmeldkaart wordt omgewisseld voor een kaart met daarop 
de oude bandenspanning, de nieuwe bandenspanning én de 
besparingen! Zo weet je precies wat er gebeurd is.

De servicemedewerkers komen alleen in actie met toestemming en 
als er een aanmeldkaart onder de ruitenwisser ligt. 

Waar en wanneer
Zondag 25 september
Parkeerterrein De Els Zuid tussen 10.00 – 13.30 uur
Parkeerterrein Unnaplein tussen 14.00 – 17.30 uur

Kijk voor meer informatie op www.bandopspanning.nl

NIEUWE PARKEER-
SERVICE: INPUBLIC

Vanaf 1 oktober stopt onze 
samenwerking met parkeer- 
service P1. Door een aanbe- 
steding stappen we over naar 
Inpublic. Inwoners kunnen bij 
Inpublic terecht voor alle  
informatie over het betaald  
parkeren op straat en op 
parkeerterreinen. Ook kunnen 
inwoners hier hun parkeer-
vergunning of -abonnement 
aanvragen.

Meer informatie over de 
parkeerservice van Inpublic  
vind je vanaf 26 september op: 
waalwijk.digitaalparkeerloket.nl
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AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op  
waalwijk.raadsinformatie.nl en op waalwijk.langetermijnagenda.nl.  
Voor vragen kunt u mailen naar griffie@waalwijk.nl of bellen naar  
0416-683456

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!

DE RAAD STELT ZICH VOOR!
Wie zijn de raadsleden waar jij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op hebt gestemd? 
Met de start van het nieuwe politieke seizoen zijn de raadsleden er weer helemaal klaar 
voor. Een politiek jaar met nieuwe bijeenkomsten, uitdagingen en besluiten. De komende 
weken stellen de raadsleden zich daarom via een persoonlijk videoportret één voor één 
aan u voor. Houd de komende tijden de communicatiekanalen van de gemeenteraad in 
de gaten en volg ons via Facebook, Instagram(@gemeenteraadwaalwijk) en  
Twitter (@raadwaalwijk).

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

AGENDA

FestivalWaalwijk

25 SEPTEMBER 2022

MUZIEK,
CULTUUR
& SPORT
UIT WAALWIJK, WASPIK

& SPRANG-CAPELLE

Kijk op www.gowaalwijk.nl 
of scan de QR-code. 

centrum Waalwijk ●  11.00 - 17.00 uur ●  toegang gratis

GGD start onderzoek naar impact  
corona op gezondheid volwassenen
Hoe gaat het met de inwoners in de regio GGD Hart voor Brabant  
na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft veel invloed  
gehad op het leven van ons allemaal. De GGD Hart voor Brabant  
brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezond- 
heid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in  
kaart. Dit doen ze in samenwerking met het RIVM, het CBS en de 
andere GGD’en. 

Meer dan 96.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd  
om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf  
19 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen via 
de post. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals 
gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek 
loopt tot begin december.

Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor is normaal gesproken eens per vier  
jaar. Nu is er een extra meting door de coronaperiode. Met de 
resultaten bekijkt de GGD per gemeente wat nodig is om de 
gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheids-
monitor 2022? Lees meer op de website van de GGD Hart voor 
Brabant: www.ggdhvb.nl/gezondheidsmonitor
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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:

Benedenkerkstraat 73 Waspik: kappen één witte paardekastanje (toestemming Kap)  
Datum ontvangst 06-09-2022
Heemraadstraat 22 Waspik: aanpassen inrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst  
08-09-2022
Mr. Van Coothstraat 2g t/m 4p Waalwijk: vervangen puien (toestemming Bouw) Datum ontvangst 
07-09-2022
Tuinstraat 26 Waalwijk: bouwen warehouse (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg, toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) 
Datum ontvangst 05-09-2022
Villa Waterranonkel 53 Waalwijk: uitbreiden derde woonlaag o(toestemming Bouw) Datum ontvangst 
06-09-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Eerste Zeine 37a Waalwijk: vervangen kozijnen en wijzigen functie van winkel naar wonen (toestem-
ming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 15-09-2022
Schotse Hooglandersstraat 16 Waspik: bouwen woning (toestemming Bouw, toestemming  
Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 15-09-2022
Bremstraat 34 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
16-09-2022
Bij Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 633): het bouwen van 48 eengezinswoningen  
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking  
19-09-2022
St. Jansplein 2 Waalwijk: gedeeltelijk slopen/vervangen daken, goten en gevels (toestemming  
Rijksmonument) Datum bekendmaking 08-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.  
 
RECTIFICATIE: IN DE PUBLICATIE VAN 14 SEPTEMBER 2022 IS ONDERSTAANDE 
TEKST ONJUIST OPGENOMEN
 
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. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Drunenseweg 76 Waalwijk: plaatsen van een prefab fietsenberging (toestemming Bouw,  
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 16-09-2022
Bij Taxandriaweg Waalwijk (Kad Waalwijk sectie G nr. 335): kappen 36 bomen (toestemming Kap) 
Datum bekendmaking 15-09-2022
Loeffstraat 36 Waalwijk: verbouwen winkel met woning naar 5 woningen (toestemming Bouw,  
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 14-09-2022
Procedure 1a is van toepassing.

 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Koperwiek 20a Waspik: de nummeraanduiding 20a is vastgesteld Datum bekendmaking 15-09-2022

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:  
• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Samen Doen, Samen Groen 

op zaterdag 8 oktober 2022 van 12.30 uur tot 17.30 uur, op de locaties de Hooisteeg, Raadhuis-
plein, Winterdijk 30b en gedeeltelijk Winterdijk in Waalwijk. Besluit is verzonden op 12 septem-
ber 2022.

• Verkoopvergunning bedrijfsmatig afleveren aan particulieren gebruikers van consumentenvuur-
werk in de periode van 29, 30 en 31 december 2022, op de locatie Professor Lorentzweg 20-22 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 19 september 2022.  

• Evenementenvergunning voor het Verkeersproject Streetwise op vrijdag 31 maart 2022 van 
08.30 uur tot 12.30 uur met een tijdelijke wegafsluiting, op de locatie Rogier van der Weydensin-
gel te Waalwijk. Besluit is verzonden op 19 september 2022. 

• Evenementenvergunning voor het evenement De Waalwijkse Platenbeurs op zaterdag 27 mei 
2023, zaterdag 22 juli 2023 en op zaterdag 23 september 2023 van 11.00 uur tot 17.00 uur, op 
de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 19 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

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN PATER VAN DEN ELZEN-
STRAAT – WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Pater van den Elzenstraat, het 1e en 2e parkeer-
vak van de parkeerstrook ter hoogte van de zijgevel van Monseigneur Zwijsenstraat 9, te Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 21 september 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeente-
blad en ligt tot 2 november 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 PUTSTRAAT – WAALWIJK 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Putstraat, het 1e en 2e parkeervak van de par-
keerstrook nabij huisnummers 27 en 29, te Waalwijk.

 
Het verkeersbesluit is op 21 september 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeente-
blad en ligt tot 2 november 2022 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis,  
Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 
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Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN PRESIDENT STEYN-
STRAAT – WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektrische voertuigen in de President Steynstraat, het 1e en 2e parkeervak 
van de parkeerstrook nabij huisnummer 12A, te Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 21 september 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeente-
blad en ligt tot 2 november 2022 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxan-
driaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
 
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.
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:
Loonsestraat t.h.v. Zuidhollandsedijk: 13-09-2022 en 18-10-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nuts-
voorzieningen.
Diverse locaties Sprang-Capelle: 05-10-2022 t/m 07-10-2022. Op deze dagen worden op verschil-
lende locaties asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor kan voor korte tijd een weg (deels) 
worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid door middel van verkeersregelaars.

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
 
UITWERKINGSPLAN LOMMERRIJK FASE 5B ONHERROEPELIJK 
Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b in het bestemmingsplan Driessen is met ingang 29 juli 
2022 onherroepelijk van kracht geworden, omdat binnen de beroepstermijn geen beroepschrift bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ontvangen. Het plan maakt de bouw van 
31 grondgebonden woningen mogelijk. Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed 
Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten westen van de Burg. de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg 
ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat 
aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuidzijde.

Het uitwerkingsplan is te raadplegen via de website www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: bestem-
mingsplan bekijken, overige ruimtelijke plannen, onder het kopje onherroepelijke plannen en via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijk-
fase5b-VA01. Het uitwerkingsplan is op afspraak ook in papieren versie in te zien tijdens openingstij-
den van het stadhuis.

GEACTUALISEERD EXPLOITATIEPLAN BESTEMMINGSPLAN DRIESSEN,  
WAALWIJK 
Bij vaststelling van het bestemmingsplan Driessen heeft de gemeenteraad op 14 juni 2013 tevens het 
globaal exploitatieplan Driessen vastgesteld. Onder toepassing van artikel 6.15 lid 3 Wro maakt het col-
lege van Waalwijk bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 7 juli 2022 bij de vaststelling van 
de Nota Grondexploitatie 2021 op 8 juli 2022 tevens het geactualiseerde globale exploitatieplan 2022 
voor bestemmingsplan Driessen heeft vastgesteld. Het plangebied van bestemmingsplan Driessen ligt 
ten zuiden van het Halve Zolenfietspad, ten westen van de provinciale weg N261/Midden-Brabantweg, 
ten noorden van de bestaande bebouwing van de kern Sprang en ten oosten van de Bernhardstraat/Juli-
analaan. De gemeente voert deze herziening door vanwege de wettelijke verplichting op grond van artikel 
6.15 Wet ruimtelijke ordening om het exploitatieplan ten minste één keer per jaar te herzien. Het betreft 
een herziening op niet structurele onderdelen van het exploitatieplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar 
of beroep worden ingesteld.  Het vaststellingsbesluit en geactualiseerd exploitatieplan is langs elektroni-
sche weg raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met ID nr. NL.IMRO.0867.
ExplWWDriessen2022-EX01 en via de website van de gemeente, www.waalwijk.nl, zie onder ruimtelijke 
plannen in procedure, diversen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer H. Gillis via 
telefoonnummer 0416-683456.

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

AANWIJZINGSBESLUIT DETECTIEVERBOD CONFLICTZONE KAPELSCHE VEER 
Het college van Waalwijk;
 gelet op: 

Het bepaalde in artikel 2:20 APV inhoudende dat het college ter bescherming van de openbare orde en 
veiligheid gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om op een openbare plaats een metaaldetector te 
gebruiken;

Overwegende dat:
Door politie en gemeentelijk handhavers geconstateerd wordt dat er in het gebied van de Conflictzone 
Kapelsche Veer met grote regelmatig door personen met metaaldetectoren gezocht wordt en het aantal 
overlastmeldingen hierover afgelopen jaren is toegenomen;
Er in het gebied van de Conflictzone Kapelsche Veer in de tweede wereldoorlog zwaar gevochten is en er 
nog steeds veel explosieven in het gebied aanwezig zijn, die niet allemaal gesprongen zijn, en deze situ-
atie in de (nabije) toekomst niet wijzigt, zoals blijkt uit de Risicokaart Explosieven WOII uit de gemeente-
lijke beleidsnota Explosieven Tweede Wereldoorlog;
Het zoeken met metaaldetectoren naar, en het vervolgens opgraven van explosieven een gevaar voor de 
openbare orde en veiligheid met zich meebrengt en daarnaast leidt tot overlast;

Besluit:
het gebied van de conflictzone Kapelsche Veer zoals aangegeven op bijbehorende kaart, aan te wijzen als 
gebied waar het op grond van artikel 2.20 APV verboden is om een metaaldetector te gebruiken. 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 september 2022.
HET COLLEGE VAN WAALWIJK
Michel Tromp, Sacha C.A.M. Ausems

Inzage en bezwaar: 
Procedure 
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. 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 be-
slissende instantie en indienen bij 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 voorzie-
ning indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Cluster Bestuursrecht, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda. Meer leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar


