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COLOFON

Nieuwe groene inrichting rondom 
stadhuis
De grasvelden rondom het stadhuis krijgen een nieuwe inrichting. 
Een biodiverse, groene invulling waar ook ruimte is voor prettig  
samenkomen. Daarnaast wordt het een beginpunt voor een aan-
trekkelijke groene entree naar het centrum. Een nieuwe brug maakt 
hier deel van uit. 

Het ontwerp 
Aan de oostkant van het stadhuis veranderen we het meest. Direct 
naast de parkeerplaats komt een nieuwe brug. De route hiernaartoe 
voorzien we van bankjes en verschillende soorten vaste planten. 
Zo maken we een heldere, logische en aantrekkelijke route naar de 
binnenstad. 

De bestaande grasvelden graven we uit en worden wadi’s. Dit zijn 
een soort groene greppels die het regenwater opvangen en zuive-
ren. Daarna zakt het regenwater in de grond. Als er meer water in 
de wadi komt dan stroomt het water weg via een uitstroomcon-
structie. Dit zit normaal onder de grond, maar is nu zichtbaar. Wa-
di’s helpen tegen wateroverlast én droogte. De wadi’s zaaien we in 
met ruiger gras en we planten er verschillende soorten bomen. Op 
een verhoogd pad loop je hier langs als je naar het stadhuis loopt. 

Aan de westkant richten we het grasveld in met meer verschillende 
soorten planten en bomen. Er komt een afstapje en er komen pa-
den, zodat je het grasveld ook kunt betreden. We plaatsen een paar 
picknickbanken waar je kunt genieten van de groene omgeving.  

Burobol heeft het ontwerp in overleg met inwoners en onderne-
mers gemaakt. Ook medewerkers van de gemeente Waalwijk en de 
Rabobank hebben voorkeuren aan kunnen geven.

Wanneer gaan we beginnen 
Vanaf 12 december starten we met de werkzaamheden. We begin-
nen met het klaarmaken van de grasvelden en het verwijderen van 
een aantal bomen. Dan starten we met de aanleg van de brug. Hier-
voor moeten grote kranen komen. Daarna richten we het gebied 
opnieuw in. In deze periode kun je wat geluidsoverlast ervaren en 
modder tegenkomen. 

Waalwijk weerbaar tegen extreme weersomstandigheden 
Met extreme weersomstandigheden krijgen we in de toekomst 
steeds vaker te maken. Denk aan hittegolven in de zomer, langere 
periodes zonder regen en extreme regenbuien. Met de nieuwe 
inrichting rondom het stadhuis maken we de gemeente Waalwijk 
weer een stukje weerbaar tegen het veranderde klimaat. Met het 
aanleggen van meer groen zorgen we voor verkoeling. En het op-
geslagen regenwater kunnen we gebruiken tijdens periodes van 
droogte.

Terugblik bijeenkomst Orange 
the World

De gemeente biedt inwoners 
ondersteuning op het gebied 
van werk, participatie, zelfred-
zaamheid, zorg en jeugd. Nu 
hebben wij voor het sociaal do-
mein 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 ont-
moetingsplek voor mensen die 
tijdelijk niet meer mee kunnen 
doen in de maatschappij of in 
die situatie dreigen te komen. 
Daar krijgen ze de ruimte om 
te werken aan hun herstel, ge-
zondheid en persoonlijke groei 
in een welkome omgeving. 

De Kazerne wordt gevestigd 
in de oude brandweerkazerne 
aan de Hertog Janstraat in 
Waalwijk. De locatie gaat open 
in januari 2023. Nu is De Ka-
zerne nog op zoek naar een  
locatiemanager, een cursus-
leider en vrijwilligers. Is dit iets 
voor jou? Bekijk dan de vacatu-
res op www.waalwijzer.nl/ 
de-kazerne-is-op-zoek.

Heb je vragen? Neem dan con-
tact op met Daniejel de Greef 
via info@dekazernewaalwijk.nl 
of bel naar 06-13457841.

BOUW JIJ MEE AAN 
DE KAZERNE?

Dinsdag 29 november was het zover: de bijeenkomst over Orange 
the World in Theater De Leest. Een informatie- en discussieavond 
over geweld tegen vrouwen. Tijdens deze bijeenkomst werd een 
sneak preview getoond van de documentaire ‘Belaagd’. Daarna 
leidde Olcay Gulsen (ambassadeur Orange the World) samen met 
Ilona Brekelmans (psycholoog bij Sterk Huis) de discussie over 
het onderwerp geweld tegen vrouwen. De avond is een goede 
eerste stap in het bespreekbaar maken van dit onderwerp.

Documentaire ‘Belaagd’ 
Na het welkomstwoord van wethouder Dilek Odabasi werd de 
documentaire ‘Belaagd’ afgespeeld. Een documentaire over onge-
wenst seksueel overschrijdend gedrag in Nederland. De docu-
mentaire bevatte persoonlijke verhalen van vrouwen. Wat zij 
hebben meegemaakt op het gebied van vrouwengeweld en hoe 
dat hen heeft veranderd. Aangrijpende verhalen waaruit naar 
voren kwam dat er nog te veel schaamte is rondom het onderwerp 
en dat het bespreekbaar maken éxtra belangrijk is. Op vrijdag 
9 december aanstaande zendt NPO2 de documentaire uit. 

Discussie met publiek 
Na de documentaire gingen Olcay Gulsen en Ilona Brekelmans 
in discussie met het publiek. Verschillende personen zaten in het 
publiek: inwoners, docenten werkzaam op Waalwijkse scholen, 
vrouwen met persoonlijke verhalen, raadsleden van de gemeente 
en medewerkers van Sterk Huis. Verschillende situaties werden 
besproken met Olcay en Ilona. Hoe kun je mannen bewust maken 
van gedrag dat een onveilig gevoel kan geven aan een vrouw? Hoe 
ga je om met een situatie waarin je vrouwengeweld tegenkomt? 
Kan er in de opvoeding al iets gedaan worden om vrouwengeweld 
te voorkomen? Ook werden een aantal vragen voorgelegd aan 
het publiek. Zoals: ‘Wie is er wel eens bang geweest op straat?’. 
Door het opsteken van rode en groene kaartjes (rood is nee en 
groen is ja) gaf het publiek antwoord. Een duidelijke conclusie van 
de avond: de maatschappij zijn wij, dus wij moeten ingrijpen.

Ik ben #medestander 
Seksuele intimidatie gebeurt nog altijd iedere dag en er wordt te  
veel weggekeken. Teken daarom de #medestanderspledge via  
www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/. Hiermee geef je 
aan dat jij niet meer wegkijkt bij seksuele intimidatie of vrouwen-
geweld. Heb je bijvoorbeeld het idee dat iemand in jouw omgeving 
te maken heeft met huiselijk geweld? Vraag aan diegene of het goed 
gaat. Hiermee kan je misschien net dat zetje geven waardoor ze 
erover durft te praten en op zoek gaat naar hulp. Zo gaan we voor 
een veilige wereld. Wethouder Dilek Odabasi: “Ongeacht of je man 
of vrouw bent, ben bewust van wat je gedrag met de ander doet.  
We moeten het als mens benaderen, niet als man of vrouw. Meer  
lef tonen en het onderwerp bespreekbaar maken! Daar begint  
het mee.”



Woensdag 7 december 2022

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 8 DECEMBER | 19:30u – INFORMATIEAVOND 
Bij deze informatieavond staan twee onderwerpen op de 
agenda. Ten eerste de regionale inkoop jeugdhulp. En daarna de PlanMER en 
alternatieve Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE).

DONDERDAG 15 DECEMBER | 19:30u – RAADSVERGADERING 
De definitieve agenda van de raadsvergadering is vanaf 9 december  
beschikbaar. Tot die tijd vindt u de raadsvoorstellen bij de gespreksavond op  
1 december.

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

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:

Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: kappen 8 bomen (toestemming Kap) Datum ontvangst 28-11-2022
Bij Schotse Hooglandersstraat 48 Waspik (Kad. Waspik sectie M nr. 1356): graven paddenpoel (toe-
stemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 24-11-2022
Dr. Mollerlaan 8 Waalwijk: kappen 8 bomen (toestemming Kap) Datum ontvangst 11-11-2022
Wittenhorstlaan 2 Waalwijk: aanleggen inrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 21-11-2022
Procedure 1a is van toepassing. 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 8 december 2022 tot en met 18 ja-
nuari 2023 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
't Vaartje 8-8a Waspik: realiseren 8 woningen (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 07-11-2022
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Schouwslootweg 22 Waalwijk: bouwen loods (toestemming Bouw, toestemming Milieu) Datum be-
kendmaking 29-11-2022
Mr. van Houtenstraat 17 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 per-
sonen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 30-11-2022
Oudestraat 3 Sprang-Capelle: bouwen  van een woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 05-12-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Raadhuisstraat 4 Sprang-Capelle: realiseren kangoeroewoning (toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-11-2022
Pompweg 1 Waalwijk: vervangen schuifpoort (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 05-12-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraan-
duiding is genomen:
Oudestraat 3 Sprang-Capelle: nummeraanduiding 3 is vastgesteld Datum bekendmaking 05-12-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
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RUIMTELIJKE ORDENING
 
CONCEPT PLANMER GROOTSCHALIGE OPWEK DUURZAME ENERGIE WAALWIJK 
De gemeenteraad van Waalwijk heeft in de zomer van 2021 de Kadernota Grootschalige Opwek Duur-
zame Energie (GODE) vastgesteld. Waalwijk wil in 2030 tenminste 50% van het totale elektriciteitsver-
bruik binnen de gemeente duurzaam opwekken op eigen grond. Voordat de plannen concreet worden 
doen we uitgebreid onderzoek. We brengen zorgvuldig in kaart wat de mogelijke (milieu) effecten 
zijn van de grootschalige energieopwekking. Het afgelopen half jaar zijn de onderzoeken uitgevoerd, 
hiervan zijn nu de eerste resultaten openbaar.

In de milieueffectrapportage (planMER) is onderzocht wat de (milieu) effecten van windmolens zijn 
in de gemeente Waalwijk. Hierin zijn allerlei factoren meegenomen zoals geluid, slagschaduw, na-
tuur, landschap en nog vele andere factoren. Dit onderzoeksrapport is belangrijk omdat het inzicht 
geeft voor de keuze waar windmolens bij voorkeur geplaatst kunnen worden. In het rapport zijn vijf 
verschillende opstellingsvarianten, zogenoemde de alternatieven, voor wind onderzocht. Op  
onze website vindt u de documenten op een rij. Omdat de onderzoeken ingewikkeld kunnen zijn, is 
er ook een makkelijk leesbare samenvatting toegevoegd.

Het gaat nu om een conceptversie van de planMER. De resultaten van de planMER en de uiteinde-
lijke keuze voor het voorkeursalternatief worden vervolgens vertaald in plaatsingszones voor nieuwe 
windturbines en zonnevelden. De gemeenteraad zal deze aanwijzen door middel van een beleidsvi-
sie. Deze beleidsvisie wordt tezamen met de definitieve planMER in 2023 ter inzage gelegd op basis 
van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb). In die periode kunt u een 
formele zienswijze indienen. Dit wordt vooraf bekendgemaakt. 

Wij bieden iedereen nu alvast de gelegenheid om te reageren op de onderzoeksresultaten van de 
conceptversie. Dat kan tussen 30 november 2022 en 2 januari 2023. Uw reactie kunt u insturen per 
e-mail of post. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de definitieve planMER.

Reageren per mail
Duurzaam@waalwijk.nl

Reageren per post
Gemeenteraad van Waalwijk
Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

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

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 
036 - Het besluit van het college en de burgemeester van Waalwijk houdende de aanwijzing van de 
gemeentelijke belastingdeurwaarders parkeerbelasting
037 – Wijziging Mandaatregeling Waalwijk 2022

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

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: 
- F.A.J. van Gelder, geboren op 16-05-1987, de datum van het voornemen is 02-08-2022. Het besluit 
is genomen op 30-11-2022

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 

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

• Alcoholvergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf, gelegen op de locatie De Els 40 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 december 2022.

• Ontheffing exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf, gelegen op de locatie De Els 40 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 december 2022.

                                                                                                      
Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen 
bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen.

VERKEER

WEGAFSLUITINGEN 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk 
op www.waalwijk.nl. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

WAALWIJK: 
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. 
Orteliuslaan: 01-11-2022 t/m 16-06-2023 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd. 
Van Berckenrodelaan: 01-11-2023 t/m 16-06-2023 i.v.m .reconstructie. 
Taxandriaweg, tussen Zomerdijksestoep en rotonde t.h.v. van Andelstraat: 21-11-2022 t/m 16-12-2022 
i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Algehele afsluiting rijrichting Oost-West. 
Rijbaan vanaf rotonde richting kruising Zomerdijksestoep blijft toegankelijk. Omleiding via Zomer-
dijksestoep, Dijkstraat, Grotestraat, Burg. Verwielstraat, Floris V Laan, Cartografenweg, Van Andel-
straat. 
Taxandriabrug: 21-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Omleiding via 
Noordstraat, Tempelierstraat, Dijkstraat, Emmikhovensestraat, Altenaweg. 
Biesbosweg (wegvak tussen Kleiweg en Sluisweg): 30-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen f 
ietsoversteekplaats. Omleiding via Kleiweg, Havenweg, Sluisweg. 
Hertog Janstraat t.h.v. A59: Van 12-12-2022 21u tot 13-12-2022 05u: Van 13-12-2022 21u tot 14-12-2022 
05u, van 14-12-2022 21u tot 15-12-2022 05u en van 15-12-2022 21u tot 16-12-2022 05u i.v.m. werk-
zaamheden aan viaduct. Omleiding via Emmikhovensestraat. 
Irenestraat direct ten westen van kruispunt met Wilhelminastraat: 12-12-2022 i.v.m. werkzaamheden 
aan riolering. Omleiding via Wilhelminastraat – Noorder Parallelweg – Stationsstraat.

SPRANG-CAPELLE: 
Winterdijk tussen Veerweg en Hogevaart: 8-12-2022 t/m 9-12-2022 i.v.m. asfaltreparaties. Omleiding 
via Labbegats Vaartweg, Sasweg en Veerweg. 
1e Wittedijk: 14-11-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden. 
Koesteeg: 05-12-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. aanleg faunatunnel. Omleiding via Spoorbaanweg,  
Hogevaart, Winterdijk.

WASPIK: 
Herman Boerhaavestraat - Willem Einthovenstraat - Christiaan Eijkmanstraat: 17-10-2022 t/m  
23-12-2022 i.v.m reconstructie. Wegafsluitingen vinden gefaseerd plaats.
 

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:
Dye Sprancke 5, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 08 december 2022 tot en met  
04 januari 2023. 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 
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Dye Sprancke 7, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 08 december 2022 tot en met  
04 januari 2023. 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.



Woensdag 7 december 2022

ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
- L.N. Lagerweij, geboren op 23-04-1987, de datum van het voornemen is 30-11-2022

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. 


