
Woensdag 19 oktober 2022

Circulaire kroonluchter Waalwijk 
onthuld

INFORMATIE 
PEILBUIZEN 

Op dinsdag 1 november 
organiseert het Waterschap 
Brabantse Delta een 
informatieavond voor de 
Westelijke Langstraat over de 
geplaatste peilbuizen en het 
grondwater.

Binnen het project Westelijke 
Langstraat zijn er ruim 100 
peilbuizen geplaatst. Op grond 
van het waterschap, maar ook 
bij particulieren. De peilbuizen 
zijn geplaatst om te volgen hoe 
het grondwater zich ontwikkelt, 
om de natuurontwikkeling in 
de gaten te houden en om bij 
eventuele overlast de juiste 
meetgegevens te hebben. Je 
bent welkom op:

Dinsdag 1 november
19.00 - 20.30 uur
Den Bolder, Schoolstraat 19  
in Waspik
              
Programma
• Toelichting monitorings-

plan peilbuizen
• Toelichting website / 

demonstratie uitlezen 
peilbuizen

Afgelopen weekend onthulde 
wethouder Sheila Schuiffel 
samen met vanPETnaarPRET 
de circulaire kroonluchter 
Waalwijk! Deze kroonluchter 
is de afgelopen maanden 
bij elkaar gefietst door 
verschillende organisaties 
en scholen uit de gemeente 
Waalwijk. Meer dan 500 
Waalwijkers werkten hieraan 
mee en verpulverden ruim 
1.500 oude petflessen. 

DigiTaal Sterker Festival 
De week van Mediawijsheid 
komt er aan. Een week waarin 
de bibliotheek aandacht schenkt 
aan veilig en slim omgaan met 
digitale media. Tegenwoordig 
zijn digitale dingen namelijk 
niet weg te denken. Met het 
DigiTaal Sterker Festival trekt 
de bibliotheek het thema wat 
breder en willen ze iedereen 
inspireren, informeren en echt 
laten kennismaken met het 
brede aanbod aan taal en digitaal 
binnen de gemeente Waalwijk.

Heb je moeite met de computer? 
Ben je bang om fouten te maken? 
Of word je onzeker van verhalen 
over nep-mails van criminelen 
die je bankgegevens proberen te 
achterhalen? Of heb je moeite 
met taal en daarom ook met 
het internet? Is jouw antwoord 
op deze vragen ‘ja’? Onthoud 
dat je niet de enige bent. Bijna 
een kwart van de Nederlanders 
heeft grote moeite om dingen 
online te regelen. En dat is 
niet makkelijk, want er wordt 
verwacht dat je steeds meer 
zaken digitaal moet regelen. 

Rookmelders schoonmaken, zo gepiept!
Brandveilig zijn in een hand-
omdraai? Voorkom een defecte 
rookmelder door stof. Ben je 
aan het stofzuigen, haal dan 
voorzichtig de stofzuigermond 
langs de rookmelder of neem 
deze tijdens de schoonmaak af 
met een licht vochtig doekje. 

Bij het DigiTaal Sterker Fes-
tival willen we je laten zien dat 
je er niet alleen voor staat. Er 
zijn een heleboel mogelijk-
heden om hulp te krijgen of 
te werken aan jouw basisvaar-
digheden. Daarom nodigen 
we jou en al die anderen (mis-
schien wel je buurvrouw, vader 
of collega) uit om 5 november 
naar het festival DigiTaal Sterker 
in de bibliotheek te komen.

Praktische informatie 
Datum: zaterdag 5 november 
Tijd: 13.00-16.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Waalwijk 
Kosten: gratis

Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel handig als je zeker 
wilt zijn van jouw plekje bij één 
van de workshops of lezingen. 
Plekje reserveren kan door 
te bellen naar 0416-333787, 
aanmelden bij de balie in de 
bibliotheek of mailen naar 
waalwijk@bibliotheekmb.nl

Daarvan is deze duurzame 
kroonluchter gemaakt. De 
komende maanden maakt 
de kroonluchter een tour 
door de gemeente Waalwijk, 
zodat iedereen van dit mooie 
exemplaar kan genieten. 

Wil jij meedenken over de 
plekken waar de kroonluchter 
kan hangen? Breng komende 
weken je stem uit via 
www.kroonluchterwaalwijk.nl

Een schone rookmelder draagt bij 
aan jouw veiligheid.  

Rookmelders verplicht
Wist je dat rookmelders sinds  
juli 2022 verplicht zijn? Kijk  
voor meer informatie op 
rookmelders.nl/rookmelderwijzer

DIGITAAL BEROOFD

Hoe is het om digitaal beroofd  
te worden van je spaargeld? 
Of als je bedrijf wordt afgeperst 
door een cybercrimineel? 
Presentator Art Rooijakkers  
neemt je mee naar mensen die 
het slachtoffer werden van 
DDOS-afpersing, helpdesk- 
fraude en vriend-in-noodfraude. 
Je hoort tot in detail hoe de 
daders werken, en wat politie en 
justitie doen om ze te pakken. 

Wil je deze criminelen te slim 
af zijn en voorkomen dat 
jij het volgende slachtoffer 
wordt? Luister dan naar de 
podcast Digitaal Beroofd: 
www.veiligheidscoalitie.nl/
digitaalberoofd

Van PET naar pret
Op de fiets kun je de wereld aan

je hebt niet veel nodig om een held te zijn

geen auto’s of vliegtuigen

het is gewoon een kwestie 

van trappen en doorgaan

want met vallen en opstaan

maken wij de wereld weer wat mooier

PET staat voor polyethyleentereftalaat

en dat is het moeilijkste woord op aarde 

wat er in het woordenboek bestaat 

maar weet je dat PET recyclen op de fiets

eigenlijk heel makkelijk gaat?

kijk naar de wereld om je heen

raap alle flesjes buiten op

van de flesjes maken wij kunst

van het etiket tot aan de dop

je kunt er nog zoveel mee doen

en weet je wat ik het liefste op een podium roep?

die plastic flesjes zijn veel geld waard

want het is nog lang geen troep

kijk naar de mooie kroonluchter die hier nu hangt

iets nieuws maken van afval

dat is toch iets waar iedereen naar verlangt?

Romy van Dongen, stadsdichter
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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!

AGENDA
DONDERDAG 20 OKTOBER | 19:30u – 
INFORMATIEAVOND 
Tijdens deze informatieavond staan twee onderwerpen op de agenda. Ten eerste 
de kernagenda Regio Hart van Brabant. Ten tweede de Omgevingswet. Er is geen 
livestream deze avond, iedereen is van harte welkom om langs te komen.

AGENDA

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
 
 
RECTIFICATIE:  
onderstaande twee genomen besluiten zijn al in Weekblad Waalwijk van 12-10-2022 gepubli-
ceerd. Echter werd niet het volledige adres genoemd.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 

Laguna Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1019 gedeeltelijk): bouwen woning (toestemming Bouw, 
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 
06-10-2022
Procedures 1a en 3 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:
Laguna Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1019 gedeeltelijk): nummeraanduiding 11 is vastgesteld 
Datum bekendmaking 06-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
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:

Scharlo 13 Waspik: vervangen hekwerk (toestemming Bouw) Datum ontvangst 03-10-2022
Meulenpad 8 Sprang-Capelle: tijdelijk plaatsen tinyhouse (toestemming Bouw) Datum ontvangst 
10-10-2022
Kloosterweg 12 Waalwijk: plaatsen uitbouw aan woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
30-09-2022
Hogevaart 90 Sprang-Capelle: plaatsen 21 zonnepanelen (toestemming wijzigen Gemeentelijk mo-
nument) Datum ontvangst 05-10-2022
Villa Gagel 9 Waalwijk: plaatsen aanbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 10-10-2022
Willem van Gentsvaart 16 Sprang-Capelle: renoveren woonhuis (toestemming Bouw) Datum  
ontvangst 12-10-2022
Benedenkerkstraat 74 Waspik: bouwen dubbele garage (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-10-2022
Prof. Minckelersweg 1 Waalwijk: milieuneutraal veranderen van inrichting (toestemming Milieu) 
Datum ontvangst 26-07-2022
Industrieweg 8 Waalwijk: realiseren van een weegbrug een pH neutralisatie unit, acculaders en een 
wijziging met betrekking tot opslag propionzuur Datum ontvangst 29-08-2022
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:
Mendelssohnstraat 33 Waalwijk: bouwen dakkapel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 10-
10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

HERFSTRECES 
Volgende week komt de raad niet bij elkaar vanwege de herfstvakantie. Op don-
derdag 3 november is de eerstvolgende bijeenkomst: een raadsvergadering. Op 
donderdag 10 november start om 16:00u het begrotingsdebat. De raad debat-
teert en besluit dan over de begroting van 2023.
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REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 
Tilburgseweg 2b Sprang-Capelle:  bouwen loods (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
12-10-2022

Venezia Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 286 gedeeltelijk en 1718 gedeeltelijk): bouwen woning 
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) 
Datum bekendmaking 13-10-2022
Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 13-10-2022
Mozartlaan 23 Waalwijk: installeren airconditioningsysteem aan gevel (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 14-10-2022
Bij Halve Zolenpad, Venrode en Zuiderkanaalweg Sprang-Capelle (Kad. Sprang, sectie C nr. 71 en 
712 en Kad Capelle sectie N nr. 1069): plaatsen drie informatieborden toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 17-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Ambachtsherenlaan 20 Waspik: bouwen overkapping/garage (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 11-10-2022
Laageinde 5, 5a, 7 en 9a Waalwijk: bouwen 7 appartementen (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 11-10-2022
Industrieweg 64 Waalwijk: tijdelijk bouwen loods (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
12-10-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Reigerbosweg 6b Waalwijk: brandveilig gebruik kinderdagverblijf (toestemming brandveilig gebrui-
ken bouwwerk) Datum ter inzagelegging besluit 20-10-2022
Grotestraat 409 Waalwijk: brandveilig gebruiken pand (toestemming brandveilig gebruik bouwwerk) 
Datum ter inzagelegging besluit 20-10-2022 
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:
Venezia Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 286 gedeeltelijk en 1718 gedeeltelijk): nummeraandui-
ding 21 is vastgesteld Datum bekendmaking 13-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Intocht Sinterklaas in Baardwijk, op zon-
dag 20 november 2022 van 13.00 uur tot 14.00 uur volgens een vastgestelde route, met start en 
finish in de Ouwe Toren, op de locatie Loeffstraat 107 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10 
oktober 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Kerstmarkt Benedenkerk, op zaterdag 10 
december 2022 van 14.00 uur tot 19.00 uur, op het Hoeveniersterrein, op de locatie Beneden-
kerkstraat 33 in Waspik. Besluit is verzonden op 13 oktober 2022.  
Evenementenvergunning voor het organiseren van de Intocht Sinterklaas in Waspik, op zondag 
13 november 2022 van 13.00 uur tot 14.00 uur, op de locatie Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit 
is verzonden op 18 oktober 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

MILIEU

WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
Nemeton Brewing, Prof. Zeemanweg 6 81 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 oktober 2022 tot en met  
17 november 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.

 
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: 
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.

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.
Gemma Frisiusstraat: 05-10-2022 t/m 02-11-2022 i.v.m. reconstructie.
Parallelweg Burg. Vd Klokkenlaan tussen Dr. Mollerlaan en Jan de Rooystraat: 26-10-2022 t/m 28-10-
2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Burg. Moonenlaan en Dr. Mol-
lerlaan.

SPRANG-CAPELLE:
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 Eendennestweg. 
Overige huisnummers via noordzijde.

WASPIK:
Geen wegafsluitingen

RUIMTELIJKE ORDENING

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “WAALWIJK, BEDRIJVENTERREIN 
SCHARLO - MAASOEVER” 
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 het (voorontwerp)bestem-
mingsplan “Waalwijk, bedrijventerrein Scharlo - Maasoever” ter inzage ligt.

Ligging plangebied 
Het plangebied wordt aan de noordelijke zijde begrensd door het bedrijventerrein De Maasoever. 
Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door agrarische gronden. Aan de zuidzijde bevindt 
zich het, ten opzichte van Maasoever, kleinschalerige bedrijventerrein Scharlo en aan de oostelijke 
zijde van het plangebied liggen woningen langs de Kerkvaart. Ten zuiden van het plangebied ligt 
Rijksweg A59. Het plangebied wordt ontsloten door de weg Scharlo. Beoogd wordt om op deze  
locatie een nieuw bedrijventerrein mogelijk te maken.  

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, bedrijventerrein Scharlo - Maasoever” met bijbeho-
rende documenten liggen met ingang van 20 oktober  2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens ope-
ningstijden: 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 medewerkers niet aanwezig). 

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan 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.
BPScharloMaas-VO01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het  
bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend. 

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 2 november aanstaande is er een informatiebijeenkomst in de vorm van een inloop-
bijeenkomst in cafe Hieriest, Raadhuisstraat 10 in Waspik van 19:30 tot 21.00 uur. U kunt vrij inlopen 
om kennis te nemen van de plannen en eventueel vragen te stellen over de plannen. 

Inspraakreacties
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakre-
actie indienen over het voorontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, bedrijventerrein Scharlo - Maas-
oever” met bijbehorende documenten.

Inspraakreacties over het bestemmingsplan kunt u sturen naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een in-
spraakreactie 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 vermelding van inspraakreactie op 
voorontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, bedrijventerrein Scharlo - Maasoever”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of inzage op een ander tijdstip en/of een 
nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer 
R. Scholten, tel. 0416- 683583, rscholten@waalwijk.nl 



Woensdag 19 oktober 2022

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN 
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet 
meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens 
(BRP). Onderzoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.

Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in 
de BRP juist is. Daarom is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde perso-
nen niet meer bij te houden in de BRP. Zij worden door het college uitgeschreven uit Nederland, en 
ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats. 
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen. 
Op de hieronder genoemde datum is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen staan 
ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
- H. Bloksma, geboren op 06-07-1981, de datum van het voornemen is 11-10-2022.

Krijgt de gemeente Waalwijk binnen 2 weken na deze publicatie geen informatie over het adres van 
deze personen? Dan worden de personen waarschijnlijk uitgeschreven van het adres dat geregis-
treerd is in de BRP. Dat gebeurt met ingang van de datum van de brief die aan hen is gestuurd. Zij 
riskeren dan ook een boete krijgen van maximaal € 325,00.

Bent u het niet eens met dit plan? 
Als een uitschrijving op het geregistreerde adres tegen uw belangen ingaat, kunt u dat schriftelijk 
of mondeling laten weten (een zienswijze kenbaar maken). Stuur dan binnen twee weken na deze 
publicatie een brief naar het College van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u liever 
mondeling uw mening doorgeven, bel dan met het team Publiekszaken, telefoon 0416-683456. 


