
Wist je dat je veel zaken 
bij de gemeente Waalwijk 
online kunt regelen? Denk 
aan een uittreksel van 
persoonsgegevens of een 
verklaring omtrent gedrag. 
Maar ook een verhuizing regel 
je gemakkelijk online. 
Kijk voor alle zaken die je 
digitaal kunt regelen op
www.waalwijk.nl/onlineregelen

Woensdag 26 oktober 2022

Dag van de Mantelzorg
Op donderdag 10 november is het de Dag 
van de Mantelzorg. Overal in het land worden 
dan activiteiten georganiseerd en ontvangen 
mantelzorgers een blijk van waardering. Dus ook  
in Waalwijk!
  
Wat is mantelzorg?  
Mantelzorgers zorgen intensief voor iemand uit 
hun directe omgeving. Dit gaat veel verder dan de 
‘standaard’ zorg. Dit kan gaan over begeleiding, 
toezicht of gezelschap houden. Denk aan hulp 
bij de dagelijkse activiteiten zoals vertalen en 
persoonlijke verzorging. Dit zijn maar een aantal 
voorbeelden. Mantelzorg is vaak veel breder dan 
het lijkt.

Eén op de vier inwoners in de gemeente Waalwijk 
is mantelzorger. Er zijn ook een flink aantal jonge 
mantelzorgers die hun ouders, broertje/zusje of 
andere familieleden helpen met zaken binnen of 
rondom het huishouden. Mantelzorgers zijn soms 
24 uur per dag bezig met zorgen. Des te meer 
reden om ze op 10 november éxtra in het zonnetje 
te zetten. 

Activiteiten 10 november 
Om de onzichtbare helden te bedanken voor 
hun intensieve zorg, organiseren we in Waalwijk 
verschillende activiteiten en ontmoetingsmo-
menten. Hieronder staan ze op een rijtje. 

• Schilderworkshop, 14:00 – 16:00 uur 
Waalwijk, Buurthuis Zanddonk 

• Bingo met iets lekkers, 14:00 – 16:00 uur 
Waspik, Den Bolder 

• Kopje soep, 11:30 – 13:30 uur 
Sprang-Capelle, Zidewinde

• Kletstafel, 14:00 – 16:00 uur 
Waalwijk, BaLaDe 

• Pizza avond Jonge Mantelzorger  
(8 t/m 23 jaar), vanaf 15:00 uur 
Waalwijk, Tavenu

• Pakket aan huis, keuze voor 
ochtend/middag/avond.

Samen in actie voor schone  
‘parkeerplaats onder de brug’

‘Houden jullie het schoon?’ Met deze vraag roepen we bezoekers 
van een bekende ontmoetingsplek op hun afval op te ruimen. De 
gemeente doet dit samen met fastfoodrestaurants in de buurt. Een 
unieke samenwerking tegen zwerfafval.

Om welke plek gaat het?
We richten ons op de ‘parkeerplaats onder de brug’. Dit is een 
populaire ontmoetingsplek aan de Professor Asserweg in Waalwijk. 
Hier ligt elke dag veel zwerfafval. Het meeste komt van klanten van 
de fastfoodrestaurants in de buurt.

Wat hebben we gedaan?
Er zijn schilderingen aangebracht op de pilaren onder de fietsbrug. 
We hebben blauwe kliko’s neergezet bij de plekken waar de meeste 
bezoekers parkeren. En op de afhaalzakjes van KFC en McDonald’s 
komt ook de boodschap: ‘Houden jullie het schoon?’

Waarom deze aanpak?
We laten op een leuke manier zien wat de gevolgen zijn van je 
gedrag. Zodra je weet dat iemand jouw rommel achter je opruimt, 
hoe kun je dan nog rotzooi achterlaten? Met de schilderingen en 
de speciale afhaalzakjes brengen we dat in beeld. En in de blauwe 
kliko’s gooi je zelf je afval weg.

Wat ging hier aan vooraf?
We deden onderzoek bij de parkeerplaats. Zo vroegen we bezoekers 
naar hun ervaringen. Ook spraken we met WML die het afval 
opruimt, en met onze boa’s die het gebied controleren. Verder 
vroegen we fastfoodketens om mee te doen. Zij worden dus 
onderdeel van de oplossing. 

Samen werken we aan een schone ontmoetingsplek!

Binnenkort vegen we blad in jouw buurt
Vanaf 31 oktober starten we weer, via vaste wekelijkse veegrondes,  
met het opruimen van gevallen bladeren. Deze bladeren veroorza-
ken namelijk overlast voor weggebruikers. We vegen en ruimen de 
hoofdwegen en fietspaden. Wanneer er weinig blad ligt, vegen we 
andere straten. Blad in het openbaar groen ruimen we later op als 
al het blad van de bomen is gevallen. We proberen de overlast te 
beperken maar kunnen niet alle overlast wegnemen.

Wat kun je zelf doen
Gevallen blad van gemeentelijke bomen en struiken mag je in de 
goot of in de bermen vegen, bij voorkeur één dag voor de veegron-
de. Zorg ervoor dat het blad verspreid in de bermen en goten ligt en 
dat je het niet bij elkaar veegt. De veegmachine kan hopen blad niet 
verwerken.

Veegrondes
De veegrondes zijn als volgt ingedeeld:
• Maandag: Meerdijk-West, Besoyen, Centrum, Waspik Boven en 

Capelle
• Dinsdag: Meerdijk-Oost, Amstel, Sprang en Landgoed Driessen
• Woensdag: Laageinde
• Donderdag: Antoniusparochie, Zanddonk-Noord en -Zuid, 

Baardwijk: de Hoef, Vrijhoeve
• Vrijdag: Bloemenoord, Waspik Beneden
Als er geen blad ligt of er zijn onvoorziene omstandigheden, bijvoor-
beeld een kapotte veegmachine, storm of hevige regen, vegen we 
niet.

Tijdelijk afsluiten van de parkeerplaatsen
Vanwege het verzamelen en afvoeren van het bladafval, sluiten we 
tijdelijk in Waalwijk een gedeelte van de parkeerplaats aan de Hoefs-
venlaan af ter hoogte van het oude zwembad. Dit is van 31 oktober 
tot en met 31 december 2022.

Meldpunt
Mocht je – ondanks de veegrondes – overlast hebben van gevallen 
blad van gemeentelijke bomen, dan kun je een melding doen via 
waalwijk.nl/melding of bellen naar 0416-683456. 

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

• Pakket ophalen, verschillende locaties en 
tijden mogelijk: 
 
Buurthuis Zanddonk in Waalwijk 
09:00-17:00 en 19:00-21:00 uur

       BaLaDe in Waalwijk 
       09:00-12:00 en 13:00-16:00 uur

       SCC Den Bolder in Waspik 
       13:00-17:00 uur

       Zalencentrum Zidewinde in  
       Sprang-Capelle       
       10:00-13:30 uur

Ben jij mantelzorger? Meld je dan aan! 
Aanmelden voor de activiteiten kan tot en  
met zondag 30 oktober via de website 
www.waalwijk.nl/dagvandemantelzorg of  
door contact op te nemen met Contourde- 
Twern. ContourdeTwern is op maandag tot  
en met vrijdag telefonisch bereikbaar via  
0416 – 760160 van 9.00 tot 12.00 uur.   
Op woensdag zijn zij bereikbaar 
van 9.00 tot 20.00 uur. 

 ONLINE REGELEN
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 Ruim je afval op, dan wordt de wereld weer top!

‘Ruim je afval op, dan wordt de wereld weer top!’. 
Eén van deze kreten prijkt nu op de textielcontainer 
vlakbij de Pieter Wijten school en OBS de Hugo. 
Samen met de leerlingen van deze scholen willen 
we de hoeveelheid afval tegengaan dat naast de 
containers in de Berkenlaan ligt. De leerlingen 
kregen eerst een gastspreker op bezoek die meer 
kwam vertellen over zwerfafval. Daarna gingen zij 
aan de slag met een opdracht om voor deze casus 
stickers met slogans te maken. 

Afval naast de container 
Op het grasveld aan de Berkenlaan, om de hoek 
van de twee scholen, staan afvalcontainers. Er 
staat een container voor glas, textiel en luiers. 
Naast deze containers staat regelmatig afval. Dit is 
soms afval wat in de container moet, in plaats van 
ernaast. Bijvoorbeeld een zak met luiers of textiel, 
of wat glazen potjes. Vaak is het ook grofvuil. Dat 
zijn grotere stukken afval die inwoners naar de 
milieustraat moeten brengen.  

Denk mee over de ontwikkelingen 
in de binnenstad
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! Je kunt nog tot 3 november meedoen 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!

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 3 NOVEMBER | 19:30u – 
RAADSVERGADERING
In deze raadsvergadering debatteert de raad en neemt een besluit over de volgende 
raadsvoorstellen:
• Keuze inzet Ombudscommissie Waalwijk en Nationale Ombudsman
• Vaststelling Lokale Inclusie Agenda
• Koersbepaling Sociaal Domein
• Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad

AGENDA

DONDERDAG 10 NOVEMBER | 16:00u – BEGROTINGSVERGADERING 
De raad debatteert en neemt een besluit over de programmabegroting 2023,  
de actualisering begroting 2023 en de gemeentelijke belastingverordeningen 
(exclusief OZB en leges).

Stop met zwerfafval! 
Met dit ontwerp hopen we ervoor te zorgen 
dat mensen het afval niet meer rondom de 
containers neerzetten, maar op de juiste manier 
weggooien. We kozen de beste ontwerpen uit en 
op basis daarvan maakten we de sticker voor op 
de container. Een mooie samenwerking en het 
resultaat mag er zeker zijn!

Doe mee met de ‘Nacht van de Nacht’!

Op 29 oktober doet de gemeente Waalwijk 
mee met de landelijke Nacht van de Nacht. 
De niet-noodzakelijke verlichting in Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik gaat die nacht uit. 
Inwoners en ondernemers worden opgeroe-
pen om mee te doen.

 

Waarom alles donker? 
Een donkere nacht heeft veel voordelen. Op de eerste 
plaats bespaart het flink wat energie. Daarnaast is het 
beter voor het bioritme van mensen, dieren en plan-
ten. En als we allemaal meedoen dan kunnen we ook 
genieten van een bijzonder heldere sterrenhemel.  Kijk 
op www.nachtvandenacht.nl voor meer informatie. 
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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:

Blokenweg 1 Waspik: plaatsen overkapping (toestemming Bouw) Datum ontvangst 14-10-2022
Prof. Zeemanweg 6 81 Waalwijk: vestigen bierbrouwerij (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum ontvangst 15-10-2022
Julianastraat 14 Waalwijk: vervangen serre (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 02-10-2022
Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle: bouwen zwembad en welness (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 06-10-2022
Bij Groenewoudlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1351): kappen 4 bomen (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 14-10-2022
Professor Keesomweg 13 Waalwijk: omzetting zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woon-
ruimte waarbij verhuur plaatsvindt aan 2 personen die geen huishouden vormen Datum ontvangst 
08-10-2022
Industrieweg 73 Waalwijk: intern doorvoeren wijzingen van opslag hoeveelheid en doorzet gevaar-
lijke stoffen (toestemming Milieu) Datum ontvangst 29-09-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn ingetrokken:
Grotestraat 313 Waalwijk: aanbrengen brandscheiding (toestemming Bouw) Datum intrekking 13-10-
2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG) 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Franz Lehárpark 27 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 17-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Jacob Obrechtpark 31 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
21-10-2022
Prof. Minckelersweg 1 Waalwijk: milieuneutraal veranderen van inrichting (toestemming Milieu) 
Datum bekendmaking 20-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Talmastraat 113 Waalwijk: plaatsen dakkapel voordakvlak woning (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 21-10-2022
Industrieweg 8 Waalwijk: het realiseren van een weegbrug een pH neutralisatie unit, acculaders en 
een wijziging met betrekking tot opslag propionzuur (toestemming Milieu) Datum bekendmaking 
18-10-2022
Procedure 1a is van toepassing.

 
HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2022-2025
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: omzetting zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte 
waarbij verhuur plaatsvindt aan 5 personen die geen huishouden vormen Datum bekendmaking 17-
10-2022 
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 

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

• Verkoopvergunning bedrijfsmatig afleveren aan particulieren gebruikers van consumentenvuur-
werk in de periode van 29, 30 en 31 december 2022, op de locatie Hoofdstraat 35 in Sprang-
Capelle. Besluit is verzonden op 17 oktober 2022.  

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Intocht Sinterklaas Waspik, op zondag 
13 november 2022 van 13.00 uur tot 14.00 uur bij Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, 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: 
Jumbo Supermarkten, Grotestraat 358, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 oktober 2022 tot en met  
24 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

VERKEERSBESLUIT 19 OKTOBER 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten: 
- het parkeren in het parkeervak voor Drogerij 51, Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van het 
voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Drogerij 51, Waalwijk, door het plaatsen van het on-
derbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 19 oktober 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
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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 nood- 
zakelijk 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. Mollerlaan.
Westeinde tussen nr. 11 en 21: 08-11-2022 t/m 09-11-2022 i.v.m. werkzaamheden aan de riole-
ring. Omleiding via van Andelstraat, Taxandriaweg West en Kruisstraat. Fietsers via van Andel-
straat en Kruisstraat

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 Een-
dennestweg. Overige huisnummers via noordzijde.

Koesteeg: 31-10-2022 t/m 04-11-2022 i.v.m. voorbereidende werkzaamheden mbt faunatunnels. 
Omleiding via Spoorbaanweg, Hogevaart, Winterdijk.

WASPIK:
Geen wegafsluitingen


