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COLOFON

Adoptiespeeltuin in Waalwijk 
feestelijk geopend

Tegeltaxi haalt gratis tegels op

Afgelopen vrijdag opende wethouder Ad de Jong een bijzonder 
nieuw speeltoestel. Dit is extra bijzonder, omdat het speeltoestel 
er is gekomen door de dertienjarige Nienke Pigmans. Zij liet vorig 
jaar haar plannen voor Landgoed Driessen aan de wethouder zien. 
Zij vindt het belangrijk dat er meer speeluitdaging komt voor de 
wat oudere jeugd. In overleg met jongeren is daar nu dit toestel 
uitgekomen. Stichting Dolle Dries heeft aangeboden het toestel 
namens Nienke te adopteren. Dit betekent dat zij het toestel 
onderhouden.

Donderdagochtend 22 september reed onze tegeltaxi haar eerste 
rondje door Sprang-Capelle en Waspik. De taxi haalt gewipte tegels 
gratis op. Zo helpen we inwoners om het makkelijker te maken om 
hun tegels te wippen en te vervangen voor groen. Wethouder Sheila 
Schuijffel ging mee met Wim Snijders, chauffeur knijperwagen bij 
aannemersbedrijf Van Wijlen BV.

“Ik vind de tegeltaxi een heel goed idee. Natuurlijk de service die we 
bieden, maar ook de aandacht voor minder tegels en meer groen. 
Dat is hard nodig. Het is namelijk belangrijk om ons te beschermen 
tegen wateroverlast bij hevige regenbuien. Meer groen geeft ver-
koeling tijdens extreme hitte en het is ook voor de biodiversiteit 
van levensbelang. Ik heb van veel inwoners positieve reacties ont-
vangen over de actie. Ook al doen ze niet allemaal mee. Je merkt 
dat inwoners snappen dat ook zij een steentje moeten bijdragen. 
Het grootste deel van de verharding ligt namelijk in onze eigen 
achtertuinen”, aldus wethouder Sheila Schuijffel. 

Wat gebeurt er met de tegels?
De opgehaalde tegels worden vergruist. Dit wordt opnieuw gebruikt 
voor bijvoorbeeld het bouwen van wegen.

Ook onze tegeltaxi reserveren?
Dat kan nog op deze dagen: 

Waspik en Sprang-Capelle: donderdag 6 oktober  
Aanmelden voor woensdag 28 september, 12.00 uur.

Waalwijk: dinsdag 11 oktober  
Aanmelden voor woensdag 5 oktober, 12.00 uur.

Meld je aan via www.waalwijk.nl/tegeltaxi. Het ophalen gebeurt in 
samenwerking met Aannemersbedrijf Van Wijlen BV.

Geef je gewipte tegels door aan NK Tegelwippen
Vergeet niet om je gewipte tegels door te geven aan het NK 
Tegelwippen. Dit is dé wedstrijd waarin heel Nederland tegels 
verruilt voor planten. De gemeente die de meeste tegels wipt, wint! 
De gemeente Waalwijk doet ook mee! Dus heb je tegels gewipt en 
vervangen door groen? Geef ze op, dan worden ze bij de tegelteller 
van onze gemeente opgeteld. Ook als je niet mee doet aan de 
tegeltaxi! Dat kan hier: nk-tegelwippen.nl/meedoen. Wie weet 
winnen we als gemeente dan wel de Gouden tegel of jij als inwoner 
de Publiekswipper award en een mooie prijs.

'Samen doen, Samen groen'

Wil je zien, horen en proeven hoe leuk verduurzamen kan zijn?  
Of ben je benieuwd welke welke duurzame initiatieven er in de 
gemeente Waalwijk en omgeving zijn? Kom op zaterdag 8 oktober 
tussen 12.30 en 17.30 uur naar het duurzaamheidsfestival 'Samen 
doen, Samen groen'.

Verken de Groene tuin
We leren kinderen spelenderwijs meer over biodiversiteit. Jij doet 
inspiratie op voor jouw eigen voedselbos of geveltuin(tje). Hier 
bevindt zich de start van een groenere omgeving. Met recht een 
vruchtbaar bezoek!

Doorkruis het Energiepark
Laat je adviseren bij het Energieloket, waag jezelf aan een ‘Green 
Challenge’ en laad daarna op tijdens de film ‘Vier de wind.’ In deze 
omgeving vind je alles over wind- en zonne-energie.

Maak een ommetje Circulair
Benieuwd wat je met afval kunt doen? Hier ben je aan het juiste 
adres! Neem een duik in het doppenzwembad, laat je kapotte 
spullen repareren bij het pop-up Repair Café of werk mee aan het 
grootste mozaïek van Waalwijk.

Maar er is nog veel meer! Ben jij er ook bij?

  ZATERDAG 8 OKTOBER 12.30-17.30 UUR

  HOOISTEEG, RAADHUISPLEIN EN WINTERDIJK 30b IN WAALWIJK

  GRATIS TOEGANG

  WWW.WAALWIJK.NL SAMENDOENSAMENGROEN

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

OPENING GEMAAL 
DE SLAGEN

Op zaterdag 8 oktober, van  
10.00-15.00 uur, geeft Waterschap  
Brabantse Delta een kijkje achter 
de schermen bij Gemaal De  
Slagen in Sprang-Capelle. Hoe 
ziet het er van binnen uit? Hoe 
werkt het? Iedereen is deze dag 
welkom om alles te ontdekken. 
Tip: kom met de fiets!

Programma:

• projectmedewerkers geven 
uitleg;

• rondleiding in het gemaal;

• projectfilm wordt getoond;

• voor kinderen: waterdiertjes,  
kleuren en schminken.

Adres parkeren 
Sasweg 2, 5161 PK, Sprang-Capelle

Kom je met de fiets, dan kun je 
ook dit adres aanhouden en hele-
maal doorrijden tot het gemaal. 

Meer informatie:  
www.brabantsedelta.nl/aww
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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 u 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 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 raad debatteert en neemt een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid
• Benoeming lid auditcomité
• Vaststelling bestemmingsplan 89-93 e.o. Sprang-Capelle
• Toegankelijkheid accommodaties
• Actieplan energiearmoede gemeente Waalwijk 2022-2023
• Eerste Berap 2022 en indienen zienswijze 3e begrotingswijziging 2022 Baanbrekers
• Regionale Nota bodembeheer

DONDERDAG 6 OKTOBER | 19:30u – INFORMATIEAVOND 
Deze informatieavond heeft twee onderwerpen. Ten eerste ‘Kernagenda Regio Hart 
van Brabant’ en ten tweede ‘Programmabegroting 2023 en Actualisering begroting 
2023’. Deze informatieavond is niet via een livestream te volgen. Inwoners zijn van 
harte welkom om langs te komen! 

AGENDA

 

 

 

Locatie: 
Tijd: 

Kosten

Aanmelden

Weken van de Ontmoeting

Waar kun je aan meedoen?
In het kader van de Weken van de Ontmoeting worden er van  
29 september tot en met 13 oktober allerlei activiteiten georgani- 
seerd. Neem een kijkje bij het complete programma op:  
www.waalwijzer.nl/weken-van-de-ontmoeting 

Een paar activiteiten brengen we hier onder je aandacht.

Donderdag 13 oktober van 10.00-12.00 uur
(H)oorcafé, Parkpaviljoen in Waalwijk
Elke tweede donderdag van de maand van is er een (H)oorcafé in  
het Parkpaviljoen. Het (H)oorcafé is een ontmoetings- en  
inspiratieplek voor mensen met een gehooraandoening, familie,  
vrienden, collega's en geïnteresseerden. 

In het kader van de Weken van de Ontmoeting komt er op  
13 oktober een spreker. Zij is ervaringsdeskundige en ook  
gebarentolk. Tijdens deze bijeenkomst geeft zij een presentatie  
over eenzaamheid in relatie tot een gehoorbeperking. 
Deelname is gratis.

Donderdag 13 oktober van 13.30-14.45 uur, online
Workshop ‘Communiceren met gebaren’ 
Hoe begroet je iemand in gebarentaal? Hoe vraag je hoe het gaat?  
Hoe heet je iemand welkom? Leer de magische gebaren hiervoor  
in de workshop Communiceren met gebaren. Zo kun je com-
municeren met gebaren, met je dove familielid, een 
slechthorende collega of klant. Deelname is gratis, wel even 
aanmelden via inclusie@waalwijk.nl (vóór 7 oktober). Je krijgt 
dan een Zoom-link toegestuurd. 
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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:

Bij Waspiksedijk/Hoofdstraat Sprang-Capelle (Kad Capelle sectie O nr. 1039): kappen één populier 
(toestemming Kap) Datum ontvangst 16-09-2022
Industrieweg 82 Waalwijk: uitbreiden kantine en wasruimte (toestemming Bouw) Datum ontvangst 
22-09-2022
Poolsestraat 47 Sprang-Capelle: verbouwen en uitbreiden woning (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 21-09-2022
Nieuwevaart 51 Sprang-Capelle: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 perso-
nen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 19-09-2022
Scharlo 6 Waspik: plaatsen clubgebouw bestaande uit 9 units (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 17-09-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ) 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Havenweg 30 Waalwijk: plaatsen reclamevoorziening (toestemming Reclame-uiting) Datum bekend-
making 23-09-2022
van Harenstraat 1 Waalwijk: plaatsen reclamevoorziening (toestemming Reclame-uiting) Datum be-
kendmaking 23-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Prof. Nolenslaan 77 Waalwijk: verwijderen draagmuur (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
22-09-2022
Koolmees 8 Sprang-Capelle: plaatsen twee dakkapellen (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 20-09-2022
Havenweg 30 Waalwijk: plaatsen reclamevoorziening (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 23-09-2022
Bij de Herman Boerhaavestraat Waspik (Kad. Waspik sectie O nr. 1259): bouwen woning (toestem-
ming Bouw) Datum bekendmaking 22-09-2022
Gompenstraat 19 Waalwijk: bouwen bedrijfsruimte (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 22-09-2022
van Harenstraat 1 Waalwijk: plaatsen reclamevoorziening (toestemming Bouw, toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 23-09-2022
Industrieweg 73b Waalwijk: het wijzigen van voorschrift 1.2.4 uit herstelbesluit d.d. 29 augustus 2022 
(herstelbesluit, toestemming Milieu) Datum bekendmaking 22-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Talmastraat 52 Waalwijk: bouwen dakkapel en vestigen kapsalon (toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 20-09-2022
Prof. Minckelersweg 1 Waalwijk: milieuneutraal veranderen van inrichting (toestemming Milieu) 
Datum bekendmaking 16-09-2022
Procedure 1a is van toepassing.

UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 
Naast Jeroen Boschstraat no 2 te Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie B nr. 4086): bouwen woonhuis 
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ter inzagelegging 
besluit 29-09-2022 

Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Naast Jeroen Boschstraat no 2 te Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie B nr. 4086): nummeraandui-
ding 2a is vastgesteld Datum bekendmaking 22-09-2022
Schotse Hooglandersstraat Waspik (Kad. Waspik sectie O nr. 1218): nummeraanduiding 16 is vastge-
steld Datum bekendmaking 16-09-2022
Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 633): de nummeraanduidingen 19 t/m 25 (Venezia) 
en 1 t/m 35 en 2 t/m 52 (Murano) zijn vastgesteld Datum bekendmaking 19-09-2022
Bij de Herman Boerhaavestraat Waspik (Kad. Waspik sectie O nr. 1259): de nummeraanduiding 14 is 
vastgesteld Datum bekendmaking 22-09-2022 

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:  
• Alcoholvergunning voor het horecabedrijf Buurtcentrum Sprang-Driessen, op de locatie 

gelegen aan de Jeroen Boschstraat 1 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 20 september 
2022. 

• Wijziging leidinggevenden voor het horecabedrijf Jump XL, op de locatie gelegen aan de 
Bachlaan 10, 5144 HJ in Waalwijk. Besluit is verzonden op 22 september 2022. 

• Evenementenvergunning voor het Oktoberfest op vrijdag 7 oktober en op zaterdag 8 oktober 
2022 van 17.30 uur tot 24.00 uur, op het parkeerterrein Regenboog, op de locatie gelegen aan 
de Taxandriaweg 4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 22 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

RUIMTELIJKE ORDENING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE 
GRENSWAARDE(N) “JULIANALAAN TUSSEN 4 EN 6 TE SPRANG-CAPELLE”.
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestem-
mingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle” en het hiermee gecoördineerde ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder ter inzage ligt.

1. Ontwerp bestemmingsplan Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
het ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle” ter inzage ligt. Bij het 
ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.
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Ligging plangebied 
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen in Sprang Capelle. De locatie is gesitu-
eerd op het adres Julianalaan tussen 4 en 6. Op de gronden tussen de nummers 4 en 6 aan de Juli-
analaan zal een woning worden opgericht.  

2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Op planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door 
wegverkeerslawaai overschreden. Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grens-
waarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten 
behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan ”Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle”. Het 
Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle” met bijbehorende 
documenten en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) liggen met ingang van 29 september 
2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, 
Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en 
do. avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken me-
dewerkers niet aanwezig). 

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg 
als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in pro-
cedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.
bpSPCJulianalaan4-ON01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het be-
stemmingsplan, is de digitale versie bepalend. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 
indienen over het ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle” met bij-
behorende documenten en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n).

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, post-
bus 10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) kunt u 
sturen naar het college van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen 
van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behan-
deling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan 
bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), 
zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op 
ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te Sprang-Capelle”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een na-
dere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer  
B. Vorster 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl 

VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN ‘HAVEN 8 OOST-AFRONDING’ 
Het college van Waalwijk heeft op 20 september jl. ingestemd met het voorontwerp-bestemmings-
plan ‘Haven 8 Oost-afronding’ en besloten hierop inspraak te verlenen. Dit bestemmingsplan heeft 
betrekking op het gebied dat is gelegen tussen het bedrijventerrein Haven 8 West en het Afwate-
ringskanaal ‘s-Hertogenbosch – Drongelen, aan de noordzijde begrensd door het Ecopark en aan de 
zuidzijde door de nieuwe ontsluitingsstructuur van het provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikke-
ling Oostelijke Langstraat West.

In het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Haven 8 Oost-afronding’ zijn de uitgangspunten vertaald uit 
de ‘Nota van uitgangspunten/masterplan Haven 8 Oost-afronding’ die op 28 januari 2021 door de 
raad van Waalwijk is vastgesteld. Zo voorziet het plan in de ontwikkeling van een bedrijventerrein 
ten behoeve van de zeer grootschalige logistieke bedrijven in milieucategorie 3.1 dat aansluit op het 
bestaande bedrijventerrein Haven en wordt er aandacht besteed aan landschappelijke groene inpas-
sing, duurzaamheid en klimaat.

Inspraak
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 28 september a.s. gedurende 6 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.bpwwHaven8oostafr-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 voorontwerp-be-
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 voorontwerp-bestemmingsplan ‘Haven 8 Oost-afronding’.

Bijeenkomst
Op donderdag 13 oktober a.s. organiseert de gemeente van 19:00 tot 20:30 uur een inloopbijeen-
komst op het stadhuis van Waalwijk (kamer 1.52). Er zal een kopie van het voorontwerpbestem-
mingsplan ter inzage liggen zodat u hiervan kennis kunt nemen. Tevens zullen er ambtenaren 
aanwezig zijn waarbij u terecht kunt met vragen of opmerkingen over het plan. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. (Martijn) de Vries van 
het team Ruimte, Economie & Werk (mdevries@waalwijk.nl / 06-21660922).
 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “WAALWIJK, TOM MANDERSSTRAAT 1 EN 3”.
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestem-

mingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 en 3” ter inzage ligt.

Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Voor de locatie aan de Tom Mandersstraat 1 te Waalwijk bestaat het voornemen om de bestemming 
dienstverlening om te zetten naar wonen, de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar burgerwo-
ning en aldaar 1 extra woning te realiseren. Voorheen was op het perceel aan de Tom Mandersstraat 
1 Waalwijk een kinderdagverblijf aanwezig. De activiteiten van het kinderdagverblijf zijn inmiddels 
beëindigd. Op het perceel waarop de nieuwe woning is beoogd, staan nog twee gebouwen die ge-
bruikt werden door het kinderdagverblijf. Deze gebouwen zullen worden gesloopt.

Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Tom Mandersstraat te Waalwijk. Het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Waalwijk, sectie E, nummer 3947 en 4752, ligt aan de rand van de bebouwde kom van 
Waalwijk. De locatie grenst aan de westzijde aan de Tom Mandersstraat.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 en 3” met bijbehorende documenten 
ligt met ingang van 29 september 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  
vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhou-
delijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). 

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg 
als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in pro-
cedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.
BPTomMandersstr3-ON01Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het be-
stemmingsplan, is de digitale versie bepalend. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 
indienen over het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 en 3”.

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, post-
bus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een 
dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de alge-
mene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeen-
telijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening 
en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 
en 3”.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een na-
dere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer B. 
Vorster 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl 

 
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.
Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan: 29-08-2022 t/m 23-12-2022. i.v.m. re-
constructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
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.
Irenestraat tussen Anna van Burenstraat en Wilhelminastraat: 10-10-2022 van 07.00 u. tot 
13.00 u. Omleiding via Wilhelminastraat, Noorder Parallelweg en Stationsstraat.

SPRANG-CAPELLE: 
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.

MILIEU

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 



Woensdag 28 september 2022

Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
De Naulanden Spuiweg 11 Waalwijk

TPM Equipment BV, TPM Constructies BV en TPM Coatings BV Vijzelweg 13, 13a en 13b Waalwijk
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 september 2022 tot en met 26 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.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN  
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Bij Burgemeester de Geusstraat Kadastraal Waalwijk sectie C nummer 3272 t/m 3302 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 september 2022 tot en met 26 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.


