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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

Denk mee over de ontwikkelingen 
in de binnenstad

Rookmelders testen, zo gepiept!

Wist je dat het maandelijks testen van rookmelders bijdraagt aan 
jouw veiligheid? Het kost maar enkele seconden om brandveiliger  
te zijn! Heb jij jouw rookmelder(s) in huis getest? Dan ben je bij 
brand eerder veilig buiten! Kijk voor meer informatie  
www.rookmelders.nl

Voorkom schijnveiligheid. Rookmelders testen, zo gepiept!

BETALEN OPEN-
BAAR VERVOER

Het betalen in het openbaar  
vervoer gaat veranderen. Onder  
de noemer OVpay wordt het  
mogelijk om met een betaalpas  
of creditcard, of met een smart-
phone, in en uit te checken.  
Ook komt er een opvolger voor  
de OV-chipkaart, genaamd de  
OV-pas. Zo wordt openbaar  
vervoer toegankelijker voor alle 
reizigers in Nederland. 

Benieuwd wat er precies  
verandert en hoe het werkt?  
Kijk voor alle informatie op 
www.ovpay.nl

GEZOND GELUID

Het geluid van een gezonde 
toekomst, hoe klinkt dat? Stel je  
eens voor. We schieten 10 jaar 
door in de tijd. Waar staan we 
dan? Als je kijkt naar thema’s  
zoals het versterken van pre-
ventie, een gezonde leefom-
geving en gelijke gezondheids-
kansen? Welke rol heeft de GGD 
hierin? En wat gaan we morgen 
al doen, om dit doel samen te 
bereiken?

Over die vragen gaat de GGD 
graag met jou op een leuke en 
interactieve manier in gesprek. 
Van 10 oktober tot en met  
18 oktober organiseren zij zes 
Visie Cafés. Op verschillende 
locaties in de regio én online. 
Tijdens de Visie Cafés verkennen 
ze samen waar we over tien jaar 
willen staan.

Dat gezonde geluid voor onze 
publieke gezondheid maken we 
samen. Doe je mee?  Meld je aan 
via GezondGeluidGGD.nl

Sinds 2016 werken we in de gemeente Waalwijk aan de versterking 
van de binnenstad. Dit doen we in de eerste plaats om het centrum 
voor onze inwoners aantrekkelijk te houden. Sinds 2017 zijn 
verschillende projecten aangepakt. Een aantal is inmiddels klaar 
zoals het Raadhuisplein. Daarom willen we graag jouw mening 
weten! Doe van 3 oktober tot 3 november mee aan het online 
onderzoek over de ontwikkeling van de binnenstad. 

De vragen gaan in op drie onderwerpen: 
• Algemene centrumontwikkeling: hoe kijk jij naar de ont- 

wikkeling van het centrum? Is er volgens jou vooruitgang 
geboekt? 

• Herontwikkeling De Els: wat mag er volgens jou in het plan dat 
we ontwikkelen niet ontbreken?

• Mobiliteit in de binnenstad: hoe kunnen we lopen en fietsen 
naar het centrum stimuleren en de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad verbeteren? 

Naast deze online vragenlijst voeren we binnenkort ook 
stadsgesprekken met inwoners. Zo willen we een beeld krijgen wat 
inwoners belangrijk en wenselijk vinden.

De vragenlijst bestaat uit tien inhoudelijke  
vragen en kost ongeveer vijf minuten.   
De vragenlijst vind je op :  
https://enquete.toponderzoek.com/ 
weekbladwaalwijk of scan hier de qr-code!

Signaleren en voorkomen van  
ouderenmishandeling
Eén op de twintig 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 bekend- 
heid aan te geven, organiseert Regio Hart van Brabant in samen-
werking 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/

Praat mee met de raad over 
de begroting 2023

Op donderdag 10 november vanaf 16.00 uur debatteert de  
gemeenteraad over de begroting van 2023. Deze begrotings- 
vergadering is openbaar toegankelijk voor publiek. Tijdens de 
gespreksavond op 13 oktober horen de raadsleden en fractievolgers 
graag de meningen en inzichten van inwoners. Kijk voor alle 
informatie van de begroting op waalwijk.begrotingsapp.nl of op 
waalwijk.raadsinformatie.nl

Wil je tijdens de gespreksavond actief meepraten over de begroting? 
Meld je dan aan vóór maandag 10 oktober. Vermeld bij aanmelding 
'gespreksavond begroting 2023' als onderwerp van de mail.

Raadsbijeenkomst: gespreksavond begroting 2023
Donderdag 13 oktober om 19.30 uur  
Raadzaal, stadhuis Taxandriaweg 6 Waalwijk

Benieuwd naar de begroting 2023 in één oogopslag?
Bekijk de factsheet op www.waalwijk.raadsinformatie.nl’

         opbrengst  per 

        (x € 1.000)        inwoner

Grondverkopen         €  23.877      €      482

Bijdragen uit reserves      €    8.949      €      181

Verhuur / opbrengsten  

accommodaties        €    5.021      €      101

Overige inkomsten        €    4.962      €      100

Totaal         € 42.809      €     865

lokale lastendruk

De lokale lasten stijgen gemiddeld met 3,8%. 

De OZB stijgt met de inf latiecorrectie van 5%. 

De afvaliffenheff ing blijft gelijk aan 2022. De 

rioolrechten stijgen met 7%, waarvan 5% 

door infaltiecorrectie en 2% door gevolgen 

van investeringen IWW (Integraal Waterplan 

Waalwijk).

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

VERKEER EN VERVOER 

ONDERWIJS
SPORT, CULTUUR, RECREATIE

SOCIAAL DOMEIN
VOLKSGEZONDHEID

OVERHEAD

RESERVES

RUIMTELIJKE ORDENING 

EN VOLKSHUISVESTING

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

VEILIGHEIDwaar gaat het naar toe?

lokale belastingen/heffingen overige inkomstenbronnen

waar komt het vandaan?

AANTAL INWONERS

49.511

De totale uitgaven  

voor 2023 zijn begroot op  

 
€ 175.380.000

per inwoner € 3.542

UITGAVEN

INKOMSTEN

BEGROTING 2023 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Waalwijk is en blijft f inancieel gezond. Door extra inkomsten 

vanuit het Rijk kunnen de ambities van het college worden 

doorgezet én uitgebreid. Wethouder Ronald Bakker is uitermate 

tevreden: “Wat ik extra positief vindt, is dat de lokale lasten 

voor inwoners en bedrijven slechts minimaal stijgen. Waalwijk 

blijft op het gebied van lokale lasten bij de goedkoopste ge-

meenten van Nederland horen. Dat vind ik een f ijne boodschap 

voor onze inwoners in een tijd van f linke prijsstijgingen.”

Het grootste deel  

krijgen we van  
het Rijk 

De totale inkomsten 

voor 2023 zijn begroot op

€ 175 miljoenDe rest krijgen we uit 

lokale heffingen en overige 

inkomstenbronnen
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                opbrengst       per 

            (x € 1.000)   inwoner 

           

OZB          €  14.144 

Afvalstoffenheffing         €    4.498   

Rioolheffingen         €    4.420 

Leges burgerzaken         €       431   

Parkeren          €    1.192  

Begraafplaatsrechten         €       366   

Omgevingsvergunningen    €    1.350 

Verblijfsbelasting         €       468 

Hondenbelasting         €       234 

Forensenbelasting         €         13 

Reclamebelasting         €         71 

Precariorechten         €       107   

Overige heffingen         €       227

Bestaande uit:

Havens          €       169

Markten                  
       €    30

Vergunningen         €         28 

 
Totaal          €  27.450

€ 7.999.000 

per inwoner € 162

€ 5.409.000 

per inwoner € 109

€ 8.200.000 

per inwoner € 166

€ 21.877.000 

per inwoner € 442

€ 8.784.000 

per inwoner € 177

€ 19.902.000 

per inwoner € 402

€ 61.689.000

per inwoner € 1.246

€ 11.700.000 

per inwoner € 236

€ 11.141.000 

per inwoner € 225

€  3.766.000 

per inwoner € 76

€ 14.913.000 

per inwoner € 301

€    286

€      91

€      89

€        9

€      24

€        7

€      27

€        9

€        5

€        0

€        1

€        2

€        5

          3

          1

          1 

€    554
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Je hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en 
wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren. Je krijgt filmpjes te zien met 
kinderen aan het woord en je krijgt praktische tips met wat je kunt doen.

Ben je zelf gescheiden, ga je scheiden of zit je al langer in een moeilijke gescheiden  
situatie? Meld je vooral aan. De ervaring is dat het prettig kan zijn als u iemand meeneemt 
om mee na te praten, bijvoorbeeld uw huidige partner, een familielid of iemand uit uw 
vriendenkring. Er staan een 2 live bijeenkomsten op de planning

Meld je aan door een e-mail te sturen naar ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl  
Vermeld bij je aanmelding de datum van de bijeenkomst; - de voor- en achternaam  
van uw kind of kinderen; - uw eigen achternaam en uw postcode (4-cijfers).

Scheiden is voor kinderen en ouders een  
turbulente periode. Vaak duurt deze periode  

ongeveer 2 jaar en soms blijft dit vanwege allerlei 
redenen voortduren. Hoe ga je hiermee om, wat  
zijn de do’s en dont’s en hoe zorg je goed voor  
jezelf in zo’n periode beschikbaar blijft voor je  

kinderen en waarom is dit zo belangrijk?

Ouderbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over:
• Hoe komt het dat een scheiding soms moeilijk verloopt?

• Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?;

• Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?

• Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?

• En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een 

beeld te hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.

Acht nieuw patiobungalows in 
Sprang Capelle
Projectontwikkelaar OTENTIQ Vastgoed Ontwikkeling B.V. heeft 
een plan ontwikkeld voor 8 aaneengesloten patiowoningen op het 
perceel Oudestraat 82-84 in Sprang Capelle. Dit is het terrein achter 
de molen Dye Spranke. 

De woningen worden onder moderne architectuur vormgegeven 
door architectenbureau Van Reeven uit Waalwijk. Elke woning 
krijgt 2 parkeerplaatsen op eigen perceel en heeft een volledig 
woondeel op de begane grond. De woningen hebben ook een 
patio (binnenplaats) in het midden van de woning, voorzien van 
puien met veel glas. Dit geeft naast ruimte ook heel veel licht in de 
woning. 

De bestaande weg wordt vernieuwd om de woningen bereikbaar te 
maken vanaf de Oudestraat. Naast deze weg komt een extra loop-/
parkeerstrook. Bezoekers van de woningen en de molen kunnen  
hier parkeren. Het gebied rond de woningen wordt openbaar en 
krijgt een open en groen karakter. 

Om dit plan mogelijk te maken wordt een uitwerkingsplan 
(een soort bestemmingsplan) opgesteld. Ook moet het globaal 
exploitatieplan uitgewerkt worden. De gemeente Waalwijk vraagt  
van projectontwikkelaars om plannen toe te lichten aan om-
wonenden en belangenhebbenden voordat deze in procedure 
gebracht worden. 

OTENTIQ organiseert daarom op donderdag 20 oktober een 
informatieavond. Deze is in het Jeugdcentrum Hervormd Sprang 
aan de Kerkstraat 28 in Sprang Capelle. Vanaf 19.00 uur kun je 
binnenlopen. De presentatie start om 19.15 uur. 

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst is niet verplicht, maar 
wordt wel op prijs gesteld. Dan weet de projectontwikkelaar met 
hoeveel bezoekers zij rekening kan houden. Aanmelden kan per  
mail via algemeen@otentiqvo.nl 

Tegeltaxi maakt twee extra rondes
Schuif aan bij de Nationale Voorleeslunch Onze tegeltaxi is populair! Daarom zetten we hem nog twee dagen 

extra in. 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. 

Reserveer nu!
Je moet onze tegeltaxi wel even vooraf reserveren op  
www.waalwijk.nl/tegeltaxi. Wacht niet te lang want er is beperkte 
ruimte.
• Waspik en Sprang-Capelle: donderdag 20 oktober (aanmelden 

voor woensdag 12 oktober, 12.00 uur)
• Waalwijk: dinsdag 25 oktober (aanmelden voor woensdag 19 

oktober, 12.00 uur)

Gratis plantenpakket
Als dank krijgt iedereen die meedoet aan de tegeltaxi 
ook een gratis plantenpakket én een fruitboompje. 
Je kunt ze een mooie plek geven waar de tegels 
zijn verdwenen. Voor meer informatie 
www.waalwijk.nl/tegeltaxi

Op vrijdag 7 oktober, tijdens de  
Nationale Ouderendag, wordt de 
Nationale Voorleeslunch georganiseerd. 
Dit jaar zijn er verhalen van Bart Chabot, 
Kader Abdolah en Marion Bloem. 

De Nationale voorleeslunch is in de 
Kansenfabriek (begane grond), Balade 1 in 
Waalwijk. Het start om 12.00 uur, inloop 
vanaf 11.45 uur. De kosten voor de lunch 
(brood, tomatensoep, kroket, omelet met 
rauwkost) zijn € 6,00. In het restaurant 
is minimaal één consumptie verplicht.  
Wethouder Dilek Odabasi leest deze 
middag het verhaal voor. 

Meld je aan via de Kansenfabriek aan 
de bar of telefonisch 0416-760134. 
Dieetwensen kunnen dan ook worden 
doorgeven. 

Meer weten over de Nationale  
Voorleeslunch. Kijk op de website 
www.nationalevoorleeslunch.nl

 

 

 

Locatie: 
Tijd: 

Kosten

Aanmelden
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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).

BESLUITEN RAADSVERGADERING DONDERDAG 29 SEPTEMBER 
Op donderdag 29 september was er een openbare raadsvergadering.  
De besluitenlijst van deze vergadering vindt u op waalwijk.nl/ 
raadsbesluiten of neem contact op met de griffie.

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 wel-
kom om langs te komen!

AGENDA
DONDERDAG 13 OKTOBER | 19:30u – GESPREKSAVOND 
Op donderdag 3 november is de raadsvergadering. 
Op de agenda staan:
• Programmabegroting 2023 en Actualisering begroting 2023
• Belastingverordeningen 2023 (excl. OZB en leges)
• Koersbepaling Sociaal Domein
• Verordening klankbordgroepen burgemeester en raad
• Voorstel tot tweede keer verlening van het contract met PWC voor de  
 accounts controle
• Keuze inzet Ombudscommissie Waalwijk en Nationale Ombudsman
• Vaststelling Lokale Inclusie Agenda

Wilt u één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en fractievolgers 
bespreken? Dat kan tijdens deze gespreksavond. Ook luistert de raad graag naar de 
mening van de inwoners over de begroting 2023. Zie de uitnodiging elders op deze 
gemeentepagina. Meld u aan vóór maandag 10 oktober. Vermeld bij aanmelding de 
titel van het onderwerp in de mail.

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: 
Ruytenbergweg 1b Waspik: aanleggen inrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 23-09-2022
Valkenvoortweg 39 Waalwijk: realiseren brandscheiding tussen twee woningen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 27-09-2022
Mozartlaan 23 Waalwijk: installeren airconditioningsysteem aan gevel (toestemming Bouw)  
Datum ontvangst 20-09-2022
Tuinstraat/Zanddonkweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nr. 3850): bouwen twee bedrijfsverzamel-
gebouwen (toestemming Bouw, toestemming Reclame-uiting) Datum ontvangst 28-09-2022
Industrieweg Waalwijk (Kad Waalwijk sectie K nr. 515): kappen twee bomen (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 30-09-2022
Vooreinde 9 Waalwijk: realiseren opbouw woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
28-09-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Overakkerweg Waspik (Kad. Waspik sectie O nr. 39) het kappen van 1 populier (toestemming Kap) 
Datum bekendmaking 22-09-2022
Olympiaweg 8 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen  
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-09-2022
Bernhardstraat 3 Waalwijk: verbouwen woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-09-2022
Koperwiek 20b Waspik: bouwen woning (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg, toestem-
ming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-09-2022
Van Ruijsdaelstraat/Hobbemastraat Sprang- Capelle (Kad. Sprang sectie B nrs. 5725, 6364 en 6370): 
het kappen van 35 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 30-09-2022
Baardwijksestraat 9 Waalwijk: plaatsen opbouw achterzijde woning (toestemming Bouw)  
Datum bekendmaking 30-09-2022
Burgemeester van der Klokkenlaan 21 Waalwijk: plaatsen bijgebouw (toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 20-09-2022
Valkenvoortweg 38 Waalwijk: dichtmaken sloot en plaatsen palen (toestemming Werk of werkzaam-
heden, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 03-10-2022
Grotestraat 147 Waalwijk: verbouwen restaurant naar appartementen (toestemming Bouw)  
Datum bekendmaking 06-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Grotestraat 315 Waalwijk: wijzigen brandcompartimentering (toestemming Bouw) Datum bekend-
making 27-09-2022
Paul Krügerstraat 17 Waalwijk: omzetting zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte 
voor verhuur Datum bekendmaking 29-09-2022
Grotestraat 313 Waalwijk: aanbrengen brandscheiding (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
29-09-2022
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:
Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 633): Nummeraanduidingen 1 t/m 35 en 2 t/m 52 
(Murano) en 19 t/m 25 (Venezia) zijn ingetrokken. Nummeraanduidingen 1 t/m 35 en 2 t/m 52 (Mu-
rano) en 1 t/m 7 (Venezia) zijn vastgesteld Datum bekendmaking 26-09-2022

Koperwiek 20b Waspik: nummeraanduiding 20b is vastgesteld Datum bekendmaking 29-09-2022
Grotestraat 147 Waalwijk: nummeraanduidingen 147 en 147a zijn vastgesteld. Datum bekendmaking 
06-09-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

BESLUIT ONTHEFFING GELUID TEN BEHOEVE VAN WERKZAAMHEDEN  
PROJECT GOL WAALWIJK 
Langs A59 tussen Waalwijk en Drunen: overschrijden geluidsnormen en uitvoeren werk buiten 
reguliere werktijden van diverse werkzaamheden (deellocatie 03.3 nieuwe onderdoorgang A59) op 
één avond- en nachtperiode tussen 5 en 25 november 2023 en (nieuwe rotonde bij afslag 39) op één 
avond- en nachtperiode tussen 23 en 26 september 2023. Datum bekendmaking 26-09-2022 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
• Evenementenvergunning voor het organiseren van Oak Phansa, de viering regenseizoen op 

zaterdag 15 oktober 2022 van 10.00 uur tot 18.00 uur, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 27 september 2022. 

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het Huis van Sinterklaas in de periode van 
maandag 13 november 2022 tot en met zondag 26 november 2022. Op de maandagen, dins-
dagen en donderdagen geopend vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en in het weekend vanaf 10.00 
uur tot 18.00 uur. Gesloten op de woensdagen en vrijdagen, op de locatie Raadhuisplein 2 in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 3 oktober 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het Huis van de Kerstman in de periode van 
vrijdag 9 december 2022 tot en met zaterdag 17 december 2022, op vrijdag geopend van 13.00 
uur tot en met 18.00 uur, op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot en met 18.00 uur. Gesloten 
van maandag tot en met donderdag, op de locatie Raadhuisplein 2 in Waalwijk. Besluit is ver-
zonden op 3 oktober 2022.

• Evenementenvergunning voor de Stratenloop Waspik op zondag 11 december van 09.00 tot en 
met 15.00 uur, met start en finish Carmelietenstraat in Waspik. Besluit is verzonden op 4 okto-
ber 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. 
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. 
Kruising Grotestraat – Kerkstraat: 16-09-2022 t/m 07-10-2022 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. 
Irenestraat tussen Anna van Burenstraat en Wilhelminastraat: 10-10-2022 van 07.00 u. tot 



Woensdag 5 oktober 2022

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. 
Willem van Gentsvaart tussen Poolsestraat en huisnummer 31: 17-10-2022 t/m 28-10-2022 
i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Huisnummers 28 t/m 44 bereikbaar via Eenden-
nestweg. Overige huisnummers via noordzijde.

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. 
Vrouwkensvaartsestraat ter hoogte van het Zuiderafwateringskanaal: 17-10-2022 t/m 18-10-
2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Carmelietenstraat, Spoor-

straat, Schoolstraat, Schoutstraat, ’t Vaartje.

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (verordenin-
gen) elektronisch te publiceren. U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 

030 - Aanwijzingsbesluit detectieverbod Conflictzone Kapelsche Veer
031 - Wijzigingsbesluit verordening Afvalstoffenheffing 2022
032 - Beleidsregels leefbaarheidsonderzoek gemeente Waalwijk 2022

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze 
ook ter inzage. Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoon-
nummer 0416-683456.


