
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
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Digitale informatiebijeenkomsten GGD november
De GGD Hart voor Brabant organiseert iedere maand  
digitale informatiesessies voor ouders en opvoeders over opvoe-
ding. Deze maand zijn er webinars over mediaopvoeding en pesten.

Wegwijs in Mediaopvoeding – 7 november
In de leefomgeving van kinderen speelt de media een steeds grotere 
rol in een snel tempo. Ook bij de allerkleinsten. Of het nu gaat om 
swipende peuters, dreumesen die op YouTube filmpjes kijken of 
speelgoed dat verbonden is aan het internet. Voor kinderen van 
nu is media een vast onderdeel van het leven. Dat kan voor jou als 
ouder veel vragen oproepen. Hoe pak je die mediaopvoeding nu het 
beste aan? 

In dit webinar gaan we samen met een Lees- en Mediaconsulente 
van de Bibliotheek Midden-Brabant dieper in op mediaopvoeding 
voor de allerkleinsten. We kijken hoe je jouw kind het beste kunt 
begeleiden bij mediagebruik en wat belangrijk is voor een goede 
mediaopvoeding. Aan de hand van de Mediadiamant geven we je 
heldere informatie en bruikbare tips. Ook is er een chat beschikbaar 
waarin je live al je vragen kunt stellen.  

Geschikt voor: ouders van kinderen van 0-4 jaar
Wanneer: 7 november van 19.30 tot 20.30 uur
Meld je aan via www.ggdhvb.webinargeek.com/mediawijsheid-0-4

Pesten – 21 november
Wordt jouw kind gepest of is jouw kind een pester of meeloper? Of 
wil je dit voorkomen? In dit webinar gaan we in gesprek over het hoe 
en waarom van pesten. Als ouder leer je wat plagen en pesten is, 
wat het verschil is, welke rollen er zijn bij pesten en waarom kin-
deren pesten. Ook bespreken we wat je als ouder kunt doen om te 
voorkomen dat je kind gepest wordt. En hoe je ervoor kunt zorgen 

dat je kind geen pester wordt. Daarbij bespreken we hoe je met je 
kind praat over pesten, hoe je ermee om kunt gaan als je kind pest 
of gepest wordt en wat je kunt doen als ouder om je kind te helpen.

Let op: dit is een eerder opgenomen webinar. Het webinar is niet 
live, maar je kunt tijdens het webinar wel live chatten met een mede-
werker van de GGD.

Geschikt voor: ouders van basisschoolleerlingen
Wanneer: 21 november van 19.30 tot 20.15 uur
Meld je aan via www.ggdhvb.webinargeek.com/pesten-1

Wil je meer informatie over het aanbod van cursussen en bijeen-
komsten van de GGD Hart voor Brabant? Kijk dan op  
www.ggdhvb.nl/cursussen.

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

 ONLINE REGELEN

Energielabel C voor kantoren verplicht vanaf 2023

Per 1 januari 2023 dient elk kantoorpand (> 100 m2) 
minimaal energielabel C te hebben. Dit is vast-
gelegd in het Bouwbesluit 2012. De overheid 
communiceerde hierover met ondernemers in 
juli 2021.  

Er zijn drie mogelijkheden: 
• Je hebt minimaal een energielabel C voor  

je bedrijf, dan voldoet je pand aan de eisen  
en is er nu geen actie nodig. 

• Je hebt al wel energiebesparende maatregelen 
genomen maar er is nog geen energielabel 
aangevraagd, dat moet je dan voor 1-1-2023  
regelen. 

• Het kan ook zijn dat er aanpassingen nodig  
zijn. Denk daarbij aan spouwmuurisolatie, LED 
verlichting of de aanschaf van een HR-ketel. 

Informatie 
Op www.waalwijk.nl/duurzaam lees je meer  
over de energielabel C-verplichting en wanneer  
het kantoorpand wel of niet voldoet. 

Er zijn ook uitzonderingen waardoor de 
verplichting van energielabel C niet geldt. Deze 
staan ook vermeld op de website. 

Informatie over het verduurzamen van de 
onderneming lees je op www.waalwijk.nl/ 
mijn-onderneming-duurzaam

Heb je een vraag over toezicht en handhaving 
en de energielabel C verplichting? Stuur dan een 
e-mail naar info@waalwijk.nl onder vermelding 
van het nummer 2022-052435.   

De verplichting van  
energielabel C geldt  

NIET voor een  
kantoorgebouw:

• Waarvan de kantooroppervlakte (exclusief nevenfuncties *) < 50% van  
het totaal is.

• Dat een oppervlakte heeft < 100m² (inclusief nevenfuncties *).
• Dat een rijksmonument is (of een provinciaal en/of gemeentelijk monument).
• Dat ten hoogste twee jaar wordt gebruikt.
• Waarvan u niet meer de eigenaar bent (onteigend) of aangekocht is  

in het kader van de Onteigeningswet.
• Dat geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
• Waarbij de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren,  

terugverdiend worden in meer dan 10 jaar. 

* = andere functie dan kantoorfunctie, bijvoorbeeld bedrijfsrestaurant.

Per 1 januari 2023 dient elk kantoorpand (> 100m2) minimaal energielabel C te 
hebben. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De Overheid communiceerde 
hierover met ondernemers in juli 2021. 

Er zijn drie mogelijkheden:

ENERGIELABEL C 
VOOR KANTOREN 
VERPLICHT VANAF 

2 0 2 3 ENERGIE
LABEL C

U heeft minimaal een energielabel 
C voor uw bedrijf, dan voldoet uw 
pand aan de eisen en is er nu geen 
actie nodig. 

Het kan ook zijn dat er aan- 
passingen nodig zijn. Denk daar- 
bij aan spouwmuurisolatie, LED 
verlichting of de aanschaf van een 
HR ketel. 

ENERGIELABEL 
C

U heeft al wel energiebesparende 
maatregelen genomen maar er is 
nog geen energielabel aangevraagd, 
dat moet u dan voor 1-1-2023  
regelen. 

1 2 3

Op  www.waalwijk.nl/energielabelc leest u 
meer over de energielabel C verplichting en 
wanneer uw kantoorpand wel of niet voldoet.  
Informatie over het verduurzamen van uw  
onderneming leest u op www.waalwijk.nl/
mijn-onderneming-duurzaam

Heeft u een vraag over toezicht en handhaving 
en de energielabel C verplichting stuur dan een 
e-mail naar info@waalwijk.nl onder vermelding 
van het nummer 2022-052435.   

Informatie

Download bovenstaande infographic op www.waalwijk.nl/duurzaam. Dan heb 
je alle informatie over 'energielabel C voor kantoren' overzichtelijk bij elkaar. 

Duidelijke taal is belangrijk!

Help je ons om er nog beter 
voor onze inwoners te zijn?  
Vul dan de vragenlijst in.  
Het kost je maar 5 minuten, 
maar wij hebben er veel aan!

Hoe kunnen we onze inwo-
ners nog beter helpen? Als 
gemeente Waalwijk zijn we 
daar altijd mee bezig. We vin-
den het belangrijk dat ieder-
een snapt waar wij mee bezig 
zijn. Welke keuzes we maken 
en waarom. Dit kan alleen als 
onze communicatie begrijpe-
lijk en duidelijk is.

Daarom zijn we benieuwd:  
hoe duidelijk vind je de  
teksten van de gemeente 
Waalwijk? De vragenlijst kun 
je invullen door de QR-code  
te scannen. 

Alvast bedankt voor je  
medewerking. 
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Expositie ‘Verdwijn- en verschijnbanen’

Werk verandert door digitalisering, automatisering en robotisering. Ook in onze publieke sector. Hoe 
beïnvloeden technologische vernieuwing, sociale veranderingen en nieuwe opvattingen ons dagelijks 
werk? Soms verdwijnt werk, maar tegelijkertijd verschijnt er nieuw werk. Deze tentoonstelling geeft 
een beeld van vijftien beroepen in de publieke sector. Toen, nu en straks. Hoe zijn ze veranderd? Wat is 
gebleven en wat mag niet verloren gaan? De beelden van toen stemmen nostalgisch. Het beeld van nu 
biedt herkenning. En het beeld van straks geeft mogelijke richtingen en tendensen aan en roept vragen 
op, of zet aan tot fantaseren over jouw eigen toekomstbeelden rondom werk en leven. 
 
Bezoek de unieke expositie 
We laten het je graag écht zien. Zie het met eigen ogen in de expositie ‘verdwijn- en verschijnbanen’. 
Voor het eerst in Noord-Brabant te zien in het stadhuis van de gemeente Waalwijk (Taxandriaweg 6, 
Waalwijk). De expositie bewonder je van maandag 14 tot en met 24 november tijdens openingstijden.  
 
Aanmelden 
Ben je met een groep (6 personen of meer)? Meld je dan even aan via expositie@waalwijk.nl. Dan 
weten we op hoeveel mensen we mogen rekenen. De openingstijden van publiekszaken vind je op
www.waalwijk.nl/openingstijden  

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. 

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

In gesprek over eenzaamheid
Hoe ga je om met eenzaamheid 
als je het tegenkomt in je werk? 
Anja van Loon, wijkverpleeg-
kundige bij Thebe in Waalwijk, 
neemt je mee in haar ervaring 
met eenzame cliënten. 

Hoe vaak kom je in aanraking 
met mensen die eenzaam zijn?
“We komen in ons beroep 
maar weinig mensen tegen die 
geen eenzaamheid ervaren. De 
meeste mensen die zorg nodig 
hebben, zijn alleen. Als mensen 
al heel lang ziek zijn en zorg 
nodig hebben, dan is er vaak 
al heel veel verlies geweest als 
wij in beeld komen. Vrienden of 
partner verloren. Kunnen door 
hun ziekte vaak ook moeilijker 
naar buiten en hebben dus wei-
nig contacten. Mensen raken 
daardoor vaak heel erg gehecht 
aan de zorgmedewerker. Dat 
is ook een valkuil. De meeste 
zorg, met uitzondering van 
medische zorg, is momenteel 
revalidatiezorg. Revalidatiezorg 
is de zorg die je krijgt om te 
herstellen van een ongeval of 
medische ingreep. Hierbij is het 

de bedoeling dat de zorg weer 
wordt afgebouwd. Met hulp-
middelen en tips werken we 
ernaartoe dat mensen zichzelf 
weer leren helpen. Mensen 
vinden dat lastig. Tijdens de 
revalidatieperiode is de zorg 
intensief. De zorgmedewerkers 
komen iedere dag en hebben 
dan gezellig contact. Dan is het 
moeilijk om afscheid te moeten 
nemen. Het is fijn dat er iedere 
dag iemand langskomt die po-
sitief binnenkomt. Als je de rest 
van de dag alleen bent, dan kijk 
je daarnaar uit.”

Hoe ga je om met eenzame 
mensen in je werk?
“Mensen met een vergevorderd 
gevoel van eenzaamheid willen 
niet meer en vinden het moeilijk 
om een stap te wagen. Wanneer 
ze in een vreemde groep komen 
bijvoorbeeld. Als er iets wordt 
georganiseerd in de wijk, dan 
zijn wij de eersten die ze daarop 
wijzen of informatie geven.
Voor kwetsbare ouderen heb-
ben we samen met de huisarts 
afgesproken om een keer in de 
drie maanden op huisbezoek 
te gaan. Dat vinden ze heel fijn. 
Ook al is het maar een keer in 
de drie maanden. We komen 
ook mensen tegen met een 
licht verstandelijke beperking 
die geen kinderen hebben en 
ook niet weten waar ze terecht 

moeten. We kunnen ze ook niet 
allemaal aan de hand nemen. 
We proberen ze wel in contact te 
brengen met andere organisaties 
die mogelijk kunnen helpen.“

Wat hebben eenzame mensen 
liever: activiteiten of een  
persoonlijke benadering?
“Het organiseren van activitei-
ten is heel belangrijk, maar voor 
onze doelgroep is een persoonlijk 
bezoek heel waardevol.  Er zijn 
genoeg mogelijkheden om uit 
huis ergens naartoe te gaan, maar 
er moet meer gedaan worden om 
mensen echt mee te nemen. Er 
is een generatie die niet geleerd 
heeft om contact te leggen. Zij 
zijn altijd thuis geweest om voor 
de kinderen te zorgen. Zelfstandig 
dingen ondernemen vinden ze 
moeilijk, eng of ze voelen zich te 
veel. Ze houden zichzelf tegen.”

Hoe voorkom je eenzaamheid?
“Als we bericht krijgen over acti-
viteiten, dan brengen we dit altijd 
onder de aandacht van onze  
cliënten, hun kinderen of man-
telzorgers. Dit in de hoop dat 
men dan ook gaat. Ook is het 
belangrijk om te laten zien wat 
eenzaamheid is. Dat het niet raar 
is en dat iedereen het kan overko-
men. Er moet wel oog zijn voor 
mensen die wat kwetsbaarder zijn 
om eenzaam te worden. Mensen 
die bijvoorbeeld niet zo goed 

kunnen meekomen in deze tijd 
of die niet op internet kunnen. 
Deze mensen hebben wat onder-
steuning nodig met formulieren 
invullen. Het zou mooi zijn als 
mensen die het wel kunnen daar 
wat meer oog voor hebben en 
deze mensen willen helpen.”

Waar hebben eenzame mensen 
behoefte aan?
“Een luisterend oor. Mensen 
die al heel vaak gemerkt hebben 
dat hun verhaal niet belangrijk 
genoeg wordt gevonden, omdat 
men geen tijd heeft, trekken zich-
zelf terug. Bij een intakegesprek 
vragen ze wel eens ‘Moet u nog 
niet weg?’. Als ik dan zeg dat ik er 
ben om naar ze te luisteren, dan 
zijn ze blij verrast en dan komen 
vaak de echte verhalen naar bo-
ven. Als er een beetje vertrouwen 
is, dan vertellen ze bijvoorbeeld 
dat ze wel kunnen lezen, maar dat 
ze de formulieren die ze moeten 
invullen niet begrijpen. Het is dan 
ook belangrijk om iets langer de 
tijd te nemen. Ik vraag ook altijd 
naar eventuele contactpersonen 
uit de familie.”

Heb je tips om eenzaamheid te 
herkennen?
“Als je naar je auto loopt en de 
buurvrouw komt ineens naar bui-
ten om een praatje te maken, of 
ze staat in de tuin wat te romme-
len, dan is dat vaak ook een teken 

dat ze even contact wil. 
Als je dan even de moeite 
neemt om contact te maken 
en even te luisteren dan is 
dat heel waardevol.

Ook in een werksituatie kan 
er wel eens iets gebeuren 
waardoor iemand eenzaam 
wordt. Bijvoorbeeld wan-
neer iemand net uit een 
relatie is. Dan is het fijn 
wanneer diegene zijn of 
haar verhaal kwijt kan. Als 
we eerlijk zijn, is iedereen 
wel eens eenzaam in zijn of 
haar leven. Bij een schei-
ding, een overlijden, het 
verlies van werk of als je 
voor iemand zorgt. En dan 
is er niet altijd oog voor 
je verhaal. In de corona-
tijd zijn ook veel mensen 
eenzaam geworden, die 
normaal gesproken midden 
in het werkproces zitten. 
Daar kun je iets mee: vraag 
ze eens om samen te eten 
of ga eens samen wandelen 
of iets anders doen. Profes-
sionele organisaties kunnen 
ook niet alles. Mensen zijn 
meer op zichzelf gericht en 
het zou helpen als je dat 
eens wat meer zou kunnen 
delen.”
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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

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

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).

AGENDA

Vier het jubileumjaar met de ‘25 jaar gemeente Waalwijk toolkit’
Organiseer jij binnenkort een 
activiteit, bijeenkomst of eve-
nement voor jouw project? En 
zie je hierin raakvlakken met 
het 25 jarig bestaan van onze 
gemeente? Maak dan gebruik 
van de ’25 jaar gemeente Waal-
wijk toolkit’ voor jouw commu-
nicatie. 

Meer info over het gebruik van 
de toolkit en wat erin zit?  
Mail naar waalwijk25jaar@
waalwijk.nl en de werkgroep 
neemt dan contact met je op. 

                                                 

We hopen dat jij het jubileum-
jaar samen met ons zichtbaar 
wilt maken!



Woensdag 2 november 2022

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 Valkenvoortweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 222): het aanleggen van een uitweg (toe-
stemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 24-10-2022
Grotestraat 104a Waalwijk: het realiseren 3 appartementen in een bestaande woning (toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw) Datum ontvangst 19-10-2022
Pakketweg 2 Waalwijk: het plaatsen van een hybride koelinstallatie op een entreegebouw (toestem-
ming Bouw) Datum ontvangst 19-10-2022
Bij Burgemeester Smeelelaan Waalwijk: het kappen van 7 bomen (toestemming Kap) Datum ont-
vangst 19-10-2022
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:
Heemraadstraat 22 Waspik: aanpassen inrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking  
25-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Kerkstraat 99 Sprang – Capelle: plaatsen zonnepanelen (toestemming wijzigen gemeentelijk monu-
ment) Datum bekendmaking 25-10-2022
Grotestraat 358 Waalwijk: vervangen condensor op dak (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
26-10-2022
Mr. Luybenstraat 31 Waalwijk: realiseren kleine kapsalon in bijkeuken/schuur (toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 27-10-2022
Hogevaart 90 Sprang-Capelle: plaatsen 21 zonnepanelen (toestemming wijzigen gemeentelijk monu-
ment) Datum bekendmaking 27-10-2022
Tielenstraat tussen 13 en 17 Waalwijk en Verhulststraat tussen 8 en 12 Waalwijk: bouwen be-
drijfspand (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 27-10-2022
Valkenvoortweg 39 Waalwijk: realiseren brandscheiding (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
27-10-2022
Bij Taxandriaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 335): kappen 36 bomen (toestemming Kap) 
Datum bekendmaking 27-10-2022
Kloosterweg 7 Waalwijk: realiseren van een uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendma-
king 28-10-2022
Venezia Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 184 gedeeltelijk): bouwen woning (toestemming Bouw, 
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 
31-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Benedenkerkstraat 73 Waspik: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 25-10-2022
Paul Krügerstraat 17 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur en maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 27-10-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
UITGEBREIDE PROCEDURE 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Raadhuisplein 2 Waalwijk: het toegankelijk maken van het huis van Waalwijk voor personen met een 
lichamelijke beperking (toestemming Bouw, toestemming wijzigen Rijks monument) Datum ter in-
zagelegging besluit 03-11-2022  
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:
Tielenstraat tussen 13 en 17 Waalwijk en Verhulststraat tussen 8 en 12 Waalwijk: nummeraanduidin-
gen 15 (Tielenstraat) en 10 (Verhulststraat) zijn vastgesteld Datum bekendmaking 27-10-2022
Venezia Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 184 gedeeltelijk): nummeraanduiding 2 is vastgesteld 
Datum bekendmaking 31-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2022-2025
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE “HUISVES-
TINGSVERORDENING WAALWIJK 2022-2025” 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunningen zijn verleend:

Dr. Schaepmanlaan 27 Waalwijk: omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woon-
ruimte waarbij verhuur plaatsvindt aan maximaal 5 personen Datum bekendmaking 24-10-2022
Mr. van Hallstraat 11 Waalwijk: omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woon-
ruimte waarbij verhuur plaatsvindt aan maximaal 5 personen Datum bekendmaking 24-10-2022
Procedures 1a en 3 is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
• Evenementenvergunning voor het organiseren van de 54e Lidocross, een hardloopwedstrijd 

(veldloop) op zondag 18 december 2022 van 10.00 uur tot 16.00 uur met de start en finish bij 
Vereniging De Paardenvriend, op de locatie Drunenseweg 23 in Waalwijk. Besluit is verzonden 
op 28 oktober 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Intocht van Sinterklaas in Waalwijk, op 
zondag 13 november 2022 van 12.00 uur tot 16.00 uur bij de Haven Van der Linden, op het ter-
rein Van de Firma Moonen & Zn, op de locatie Altenaweg 8-10-Emmikhovenseweg in Waalwijk. 
Vervolgens zal de optocht via een voorgeschreven route plaatsvinden naar de locatie, Raadhuis-
plein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 oktober 2022. 
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het evenement de Kerstmarkt Benedenkerk op zaterdag 
10 december 2022 van 14.00 uur tot 21.00 uur, op de locatie Benedenkerkstraat 33 in Waspik. 
Besluit is verzonden op 1 november 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Loi Krathong, feest van het 
water op 5 november 2022, op de locaties Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is verzonden op  
1 november 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 

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

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Dravik 21, Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 03 november 2022 tot en met  
30 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.

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 03 november 2022 tot en met  
30 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. re-
constructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Gemma Frisiusstraat: 05-10-2022 t/m 02-11-2022 i.v.m. reconstructie. 
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 
Herman Boerhaavestraat - Willem Einthovenstraat - Christiaan Eijkmanstraat: 17-10-2022 t/m 
23-12-2022 i.v.m reconstructie. Wegafsluitingen vinden gefaseerd plaats.

SPRANG-CAPELLE: 
Koesteeg: 31-10-2022 t/m 04-11-2022 i.v.m. voorbereidende werkzaamheden mbt faunatunnels. 
Omleiding via Spoorbaanweg, Hogevaart, Winterdijk. 
Labbegats Vaartweg tussen Winterdijk en Dellenweg: 14-11-2022 tussen 7.00 u en 17.00 u. i.v.m. 
werkzaamheden aan het viaduct. Omleiding via Winterdijk, Hoofdstraat, Veerweg en Dellen-
weg.

WASPIK: 
Geen wegafsluitingen
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RUIMTELIJKE ORDENING
 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “WASPIK BOVEN H. THERESIAKERK,  
CARMELIETENKLOOSTER EN KLOOSTERTUIN” EN BESLUIT  
M.E.R.-BEOORDELING.

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 ‘Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin` ter inzage ligt.

1. Ontwerp bestemmingsplan `Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin  
gemeente Waalwijk
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
het ontwerpbestemmingsplan `Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin` 
ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ligging plangebied 
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen op de locatie Carmelietenstraat 58 Was-
pik (Heilige Theresiakerk en omgeving). Beoogd wordt de kerk en het klooster te transformeren naar 
een ontmoetings- en zorgcomplex voor dementerende ouderen. Tevens is voorzien in 21 grondge-
bonden woningen ter plaatse van de kloostertuin.

2. Besluit m.e.r .-beoordeling
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, 
blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieuef-
fectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de 
opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Burgemeester en wethouders van Waalwijk hebben bij besluit van 1 november 2022 geoordeeld dat 
voor de voorliggende ontwikkeling een milieueffectrapportage niet nodig is.

De aan het besluit ten grondslag liggende motivering is als Bijlage 2 bij de toelichting bij het bestem-
mingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin” gevoegd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en kloostertuin” 
met bijbehorende documenten ligt met ingang van 3 november 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 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.
BPTheresiakerkeo-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 “Waspik Boven H. Theresiakerk, Carmelietenklooster en 
kloostertuin” met bijbehorende documenten.

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 “Waspik Boven H. Theresiakerk, 
Carmelietenklooster en kloostertuin”.

U kunt alleen reageren op het besluit m.e.r.-beoordeling door een zienswijze in te dienen op het ont-
werp bestemmingsplan.

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, tel. 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl

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 heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder ge-
noemde personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Ne-
derland, 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. 
Er is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden 
ingeschreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt: 
M.A. Brakenhoff, geboren op 03-10-1971, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is 
genomen op 28-10-2022
S.A. Mihaleva, geboren op 18-08-1995, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is 
genomen op 28-10-2022
S.K. Marinov, geboren op 07-02-1991, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is 
genomen op 28-10-2022
P.J. Dziegielewski, geboren op 24-06-1984, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit 
is genomen op 28-10-2022
C. Meneses Arroyave, geboren op 27-10-2001, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het  
besluit is genomen op 28-10-2022
E. Swiniarska, geboren op 12-11-1960, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is 
genomen op 28-10-2022
J.B. Rojas Acuna, geboren op 09-05-1996, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit  
is genomen op 28-10-2022
M. Brzezny, geboren op 29-11-1989, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is  
genomen op 28-10-2022
D.I. Tamas, geboren op 10-07-1999, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is  
genomen op 28-10-2022
M. Sahin, geboren op 07-11-1984, de datum van het voornemen is 06-10-2022. Het besluit is  
genomen op 28-10-2022

Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van 
verhuizing hebben gedaan zoals dat moet volgens de wet BRP.

Bent u het niet eens met een uitschrijving of een boete? 
U kunt het college van burgemeester en wethouders tot 6 weken na de dag van bekendmaking van 
dit besluit laten weten dat u het niet eens bent met een uitschrijving of met een boete. Dit heet be-
zwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat. Meer 
informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar.

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
A.J.M. de Rooij, geboren op 30-09-1958, de datum van het voornemen is 26-10-2022
D.M. Wozny, geboren op 01-08-1971, de datum van het voornemen is 28-10-2022
A.J. Tanko, geboren op 20-10-1995, de datum van het voornemen is 28-10-2022
T.d.J. Futre Peniche Silvestre, geboren op 07-07-1994, de datum van het voornemen is 28-10-2022
S. Giovale, geboren op 30-09-1989, de datum van het voornemen is 28-10-2022
D. Kilaite, geboren op 24-08-1968, de datum van het voornemen is 28-10-2022
A.I. Krastev, geboren op 25-04-1992, de datum van het voornemen is 28-10-2022
M.P. Skubala, geboren op 08-03-2001, de datum van het voornemen is 28-10-2022
D. S. Lăzuran, geboren op 02-01-1965, de datum van het voornemen is 28-10-2022
C. Simon Valdes, geboren op 07-05-1996, de datum van het voornemen 28-10-2022

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. 


