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COLOFON

Energieloket Waalwijk is geopend. Een online energieloket was er  
al. Maar vanaf nu is er in de bibliotheek in Waalwijk ook een loket 
waar je iedere zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur binnen kunt wande-
len met al je vragen over het duurzamer maken van je huis. 

Waarvoor kun je in het loket terecht? 
De hoge energiekosten zijn het gesprek van de dag en je kunt van 
alles doen om je huis te verduurzamen. Maar zie je door de bomen 
het bos nog wel? Bij het Energieloket Waalwijk kun je gratis terecht 
om je vragen te stellen over energiebesparende maatregelen, subsi-
dies en leningen. Wel zo makkelijk!

Samen met Langstraat Energie 
Het Energieloket Waalwijk is een samenwerking tussen Langstraat 
Energie en de gemeente Waalwijk. In het loket staan speciaal opge-
leide, onafhankelijke energiecoaches je te woord. Ook is het moge-
lijk om een huisbezoek bij jou thuis te plannen. 

Kijk voor meer informatie op langstraatenergie.nl of mail naar  
energieloketwaalwijk@gmail.com. De bibliotheek vind je op de  
Wilhelminastraat 4a in Waalwijk. 

Energieloket Waalwijk opent 
in de bibliotheek

Glasactie: kom naar de online  
informatiebijeenkomst
Heb je nog enkel glas of oud 
dubbel glas in je woning? Dan 
ontsnapt er nog veel warmte 
naar buiten. Je kunt dus veel 
energie besparen met isolerend 
glas. Speciaal voor deze inwo-
ners organiseren we de glasac-
tie. Je krijgt een scherpe prijs 
dankzij het groepsvoordeel en 
een betrouwbare kwaliteit. 

HR++ glas 
De actie geldt voor HR++ 
glas. Dit is één van de beste 
soorten isolerend glas, zodat 
je veel minder warmte verliest. 

Hiermee bespaar je op de ener-
giekosten én wordt je woning 
een stuk comfortabeler. In de 
meeste gevallen past dit glas in 
het bestaande kozijn. 

Online informatiebijeenkomst 
Op woensdag 30 november 
om 19.30 uur is er een online 
informatiebijeenkomst over de 
glasactie. Je kunt dan al je vra-
gen stellen aan de gemeente, 
Regionaal Energieloket en de 
installateur. Aanmelden kan 
via regionaalenergieloket.nl/
waalwijk. 

 De gemeente biedt inwoners 
ondersteuning op het gebied 
van werk, participatie, zelfred-
zaamheid, zorg en jeugd. Nu 
hebben wij voor het sociaal 
domein een nieuwe koers uitge-
zet. Binnen deze koers starten 
we met een herstelvoorziening 
onder de naam: De Kazerne. 
Een herstelvoorziening is een 
plek waar iemand tot rust kan 
komen en zich op zijn of haar 
herstel kan richten. De Kazerne 
wordt een ontmoetingsplek 
voor mensen die tijdelijk niet 
meer mee kunnen doen in de 
maatschappij of in die situatie 
dreigen te komen. Bij De Ka-
zerne krijgen ze de ruimte om 
te werken aan hun herstel, ge-
zondheid en persoonlijke groei. 
De Kazerne wordt gevestigd in 
de oude brandweerkazerne aan 
de Hertog Janstraat in Waalwijk. 
De locatie gaat open in januari 
2023 en is op zoek naar mede-
werkers en vrijwilligers.

Over De Kazerne 
Door elkaar te ontmoeten 
rondom de koffiepot, creëren 

De Kazerne is op zoek!
we samen een welkome omge-
ving. Je leest er de krant, praat 
met elkaar of doet mee met 
activiteiten die voor én door de 
inwoners van Waalwijk worden 
georganiseerd. Denk hierbij aan 
samen ontbijten, een spelletje 
doen, een kunstwerk maken of 
een cursus volgen. Dagelijks 
zijn er ervaringswerkers en vrij-
willigers aanwezig die een luis-
terend oor bieden. Deelnemers 
zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun ontwikkel- en herstelproces 
en volgen in hun eigen tempo 
de weg van herstel en gezond-
heid.

De Kazerne ondersteunen? 
Zou jij graag als medewerker of 
vrijwilliger mee willen bouwen 
aan De Kazerne? Bekijk dan 
alle vacatures op de Waalwijzer: 
www.waalwijzer.nl/de-kazerne-
is-op-zoek. Daar vind je meer 
informatie over welke functies 
openstaan en hoe je kan sol-
liciteren. Heb je vragen? Neem 
dan contact op met Daniejel de 
Greef via info@dekazernewaal-
wijk.nl of bel naar 06-13457841.

GEEF JE STEM 
AAN WAALWIJK!
SPREEKUUR OM-
BUDSCOMMISSIE

De gemeente Waalwijk heeft 
een eigen onafhankelijke 
Ombudscommissie. Je kunt 
zonder afspraak terecht bij 
het eerstvolgende inloop-
spreekuur van de Ombuds-
commissie op 15 november 
tussen 12.00 en 13.00 uur in 
het stadhuis. Aanmelden mag 
wel, maar is niet nodig. Het 
kan gaan over alle klachten die 
te maken hebben met hoe de 
gemeente met je omgaat. Een 
lid van de Ombudscommissie 
luistert naar je verhaal en pro-
beert je op weg te helpen.  
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/ombuds-
commissie of bel naar  
06-55227260. 

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

 ONLINE REGELEN
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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 10 NOVEMBER | 16:00u – 
BEGROTINGSVERGADERING
Waaraan besteedt de gemeente volgend jaar het geld? 
De raad debatteert en neemt een besluit over:
- Prijsstijgingen bij de Integrale Uitvoering Projecten (IUP)
- Programmabegroting 2023 en Actualisering begroting 2023
- Belastingverordeningen 2023 (exclusief OZB en leges).

Benieuwd naar de begroting 2023 in één oogopslag?  
Bekijk de waalwijk.begrotingsapp.nl of waalwijk.raadsinformatie.nl.  
Kom langs of kijk via de livestream.

AGENDA

         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 afvalstoffenheff ing blijft gelijk aan 2022. 

De rioolrechten stijgen met 7%, waarvan 5% 

door inf latiecorrectie 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

VEILIGHEID
waar 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 vind, is dat de lokale lasten voor 

inwoners en bedrijven slechts minimaal stijgen. Waalwijk blijft 

op het gebied van lokale lasten bij de goedkoopste gemeenten 

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

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: 
Tussen de Wendelnesseweg-Oost en Wendelnesseweg-West Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie G 
nr. 1063): kappen 7 bomen (toestemming Kap) Datum ontvangst 25-10-2022
Heistraat 124 Sprang-Capelle: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum ontvangst 28-10-2022
Dwarsweg 3 en 5 en Hooiweg 10 Waspik (Kad. Waspik sectie I nr. 175): bouwen bedrijfsgebouw  
(toestemming Inrit/uitweg, toestemming Bouw) Datum ontvangst 27-10-2022
Gantelstraat naast nr. 8 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1724): bouwen warehouse (toestemming 
Kap, toestemming Inrit/uitweg, toestemming Bouw) Datum ontvangst 27-10-2022
Veerweg 16 Waalwijk: uitbreiden technische ruimte (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
26-10-2022
Schotse Hooglandersstraat 1 Waspik: wijzigen voorgevel woning, vergroten dakkapel aan de voor-
zijde van de woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 27-10-2022
Beukenlaan 1d Sprang-Capelle: het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van een woning 

(toestemming Bouw) Datum ontvangst 30-10-2022
Zuidhollandsedijk 42 Sprang-Capelle: rooien 1 boom (toestemming Kap) Datum ontvangst  
28-10-2022
Baardwijksestraat 5 en 7 Waalwijk: bouwen van een bijgebouw (toestemming Bouw) Datum  
ontvangst 11-10-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Willem van Gentsvaart 16 Sprang-Capelle: renoveren woonhuis (toestemming Bouw) Datum  
bekendmaking 31-10-2022
Bij Taxandriaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 935): bouwen voetgangersbrug en het aanleg-
gen van diverse wadi’s, natuurontwikkeling en een overstortvoorziening op de watergang (toestem-
ming Bouw, toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren Datum bekendmaking 01-11-2022
Prof. Zeemanweg 6 81 Waalwijk: vestigen bierbrouwerij (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 02-11-2022
Meulenpad 8 Sprang-Capelle: gewijzigd uitvoeren bouwen tinyhouse (toestemming Bouw, toestem-
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ming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-11-2022
Bij Oudestraat Waspik (Kad. Waspik sectie G nr. 1542): het dempen van drie tussensloten en het 
ophogen van een lager gelegen perceel (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum 
bekendmaking 03-11-2022
Grotestraat 315, 315a, 317 en 317a Waalwijk: wijzigen brandcompartimentering (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 07-11-2022
Poolsestraat 47 Sprang-Capelle: interne verbouwing van de woning (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 07-11-2022
Talmastraat 44 Waalwijk: starten laserbehandeling bedrijf vanuit huis (toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 21-10-2022 
 
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 Herdertjestocht op vrijdag 16 december 

2022 van 18.00 uur tot 19.30 uur, volgens een vastgestelde route met de start op de locatie het 
Raadhuisplein in Waalwijk en eindpunt de St. Janskerk, op de locatie St. Jansplein in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 3 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 

BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL 
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 

Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker;

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Van der Donk-De Laat Holding B.V., Valkenvoortweg 20 Waalwijk.  
De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 46 van 2022 tot en met week 6 van 2023, voor 
naar verwachting hoogstens 2 dagen

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 november 2022 tot en met 7 december 
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 31 OKTOBER 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor Mr. Troelstrapark 48, Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve 
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Mr. Troelstrapark 48, Waalwijk, door het 
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 31 oktober 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 31 OKTOBER 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor Mr. Troelstrapark 27, Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve 
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Mr. Troelstrapark 27, Waalwijk, door het 
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 31 oktober 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

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. 
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. 
Orteliuslaan: 01-11-2022 t/m 16-06-2023 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. 
Van Berckenrodelaan: 01-11-2023 t/m 16-06-2023 i.v.m .reconstructie.

SPRANG-CAPELLE: 
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. 
1e Wittedijk: 14-11-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

WASPIK: 
Geen wegafsluitingen


