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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

Samen isolerend glas inkopen, bij een betrouwbare leverancier, 
voor een goede prijs. Dat is de glasactie, speciaal voor inwoners 
van de gemeente Waalwijk. De eerste 40 aanmeldingen stroomden 
al binnen! Wil je ook profiteren van het groepsvoordeel? Meld je 
dan snel aan. Je ontvangt dan eerst advies en een vrijblijvende  
offerte.

HR++ glas 
De actie geldt voor HR++ glas. Dit is één van de beste soorten iso-
lerend glas, zodat je veel minder warmte verliest. Hiermee bespaar 
je op de energiekosten én wordt je woning een stuk comfortabeler. 
In de meeste gevallen past dit glas in het bestaande kozijn. 

Aanmelden? Ga naar regionaalenergieloket.nl/waalwijk

Het is weer koud buiten.  
Goed nieuws voor de warm-
tescanners, want dit betekent 
dat zij weer aan de slag kun-
nen. Met een speciale camera 
kunnen ze laten zien waar de 
meeste warmte uit je huis ont-
snapt. Zo weet je precies waar 
je het beste kunt beginnen met 
isoleren. 

Vraag nu een gratis scan aan!
De energiecoaches van Ener-
gieloket Waalwijk komen graag 
bij je langs. Ze voeren dan 
een warmtescan uit en maken 
samen met jou een plan, om 
je woning stap-voor-stap ener-
giezuiniger te maken. Kijk op 
www.langstraatenergie.nl

GRATIS SCAN BIJ 
WARMTELEK HUIS

Voor 
inbrekers is 
het ook een 
feestmaand.

Niet thuis tijdens de feestdagen?
Met de feestdagen voor de deur denk je al gauw aan gezelligheid, 
samenzijn met familie en vrienden en lekker eten. Helaas hebben 
de feestdagen ook een minder mooie kant: inbraak.

Voor inbrekers zijn de feestdagen het perfecte moment om hun 
slag te slaan en in te breken. Veel mensen zijn op bezoek bij familie 
of vrienden en zijn lang weg van huis. Inbrekers kunnen dus rustig 
hun gang gaan en een verlaten huis uitkiezen om leeg te roven.

Tips om inbraak te voorkomen 
Ben jij tijdens de feestdagen niet thuis? Wacht dan niet met het ne-
men van maatregelen voor inbraakpreventie. Wij hebben een aantal 
tips verzameld om je huis te beveiligen zodat je zonder zorgen kunt 
genieten van de feestdagen.

1. Vraag je buren een extra oogje in het zeil te houden 
Ben jij weg van huis tijdens de feestdagen maar je buren niet? 
Vraag ze dan om een extra oogje te houden op jouw woning. Moch-
ten ze iets verdachts zien, kunnen ze jou of de politie op de hoogte 
brengen.

2. Stevige ramen en deuren 
Een slecht beveiligde deur of kozijn is voor een inbreker een gemak-
kelijke weg naar binnen. Kunststof kozijnen werken preventief tegen 
inbraken. Daarnaast is een stevige deur met goede sloten en anti-
inbraakstrips lastig open te krijgen voor een inbreker.

3. Berg kostbare spullen op 
Veel mensen laten nog steeds hun kostbare spullen, zoals tablets 
en laptops, in het zicht liggen. Voor inbrekers is de keuze in welk 
huis ze moeten inbreken dan al snel gemaakt. Leg deze spullen 
veilig en uit het zicht. Zo geef je inbrekers minder reden om je huis 
binnen te breken.

4. Laat een alarmsysteem installeren 
Eén van de beste manieren om inbrekers buiten de deur te houden 
is met een alarmsysteem. Voor inbrekers is een alarm reden genoeg 
om een huis over te slaan omdat het risico te groot is. Naast dat 
het preventief werkt, worden inbrekers die het er toch op wagen 
afgeschrikt door het alarm.

Toch slachtoffer geworden van inbraak of zie je iets 
verdachts? Bel de politie via 0900-8844 of maak een 
melding via www.politie.nl

  AANVRAAG LINTJE
  VOOR 2024

Ken jij ook iemand die  
zich al jarenlang inzet voor 
iemand anders? Heeft deze 
persoon zich voor langere tijd 
vrijwillig ingezet in de zorg,  
voor een club of vereniging? 
Draag deze persoon dan aan  
voor een Koninklijke Onder-
scheiding. Aanmelden voor de 
lintjesregen 2024 kan tot  
uiterlijk 1 juli 2023.  
 
Op www.waalwijk.nl/ 
koninklijkeonderscheiding 
vind je de voorwaarden en het 
aanvraagformulier terug. Voor 
informatie kun je een mail sturen 
naar kabinet@waalwijk.nl. Een 
medewerker van kabinetszaken 
neemt daarna contact  
met je op.

20 & 22 december
13.00 - 17.00 uur

Kom kijken bij  De Kazerne

Achter de schermen gebeurt 
er al veel voor De Kazerne. De 
Kazerne is een initiatief dat 
inwoners van Waalwijk een plek 
biedt om te werken aan herstel, 
gezondheid en persoonlijke groei. 
De Kazerne is gevestigd in de 
oude brandweerkazerne aan de 
Hertog Janstraat in Waalwijk. 
De officiële opening is in het 
eerste kwartaal in 2023, maar wij 
willen inwoners graag alvast de 
kans geven om binnen te kijken 
en kennis met ons te maken.  

Je bent daarom van harte 
welkom bij De Kazerne op:

dinsdag 20 december en  
donderdag 22 december  
tussen 13.00 uur en 17.00 uur

Ons team staat voor je klaar met 
een lekkere kop koffie of thee en 
een goed gesprek. Ook bereiden 
we nog een leuke kerstverrassing 
voor. Loop dus vooral even 
binnen! Aanmelden is niet nodig.

Wil je op de hoogte blijven van  
De Kazerne? Stuur dan een 
mailtje met je naam naar  
info@dekazernewaalwijk.nl. 
Ook kan je bellen of appen 
naar Mariëlle de Groot via 
06-25534578. Natuurlijk kun je 
ons ook volgen op social media:

          De Kazerne Waalwijk

          De Kazerne Waalwijk

          De Kazerne Waalwijk

Meld je nu aan voor de glasactie!
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In gesprek over eenzaamheid met Rita

Hoe ga je als jongere om met eenzaamheid? Rita is 17 jaar en woont nog niet zo lang 
in Waalwijk. Sinds corona en de verhuizing naar Waalwijk voelt ze zich wel eens een-
zaam. Ze deelt graag met je hoe zij hiermee omgaat en geeft tips. Maak eenzaamheid 
samen bespreekbaar!

Wie ben je? 
“Ik ben Rita. Ik ben 17 jaar en vrijwilligster bij Tavenu. Ik loop stage bij het stadhuis 
als schoonmaakster. Op dit moment volg ik praktijkonderwijs en woon ik alleen met 
mijn moeder. Ik heb helemaal geen contact meer met mijn vader sinds we drie jaar 
geleden zijn verhuisd vanuit Tholen (een gemeente in Zeeland). We zijn hiernaartoe 
verhuisd, omdat de familie van mijn moeder in Tilburg woont. Ik ben eenzaam ge-
worden door corona en de verhuizing. Ik heb al mijn vrienden achter moeten laten 
en moest op een nieuwe school beginnen. Corona heeft dat gevoel van eenzaamheid 
verergerd.”

Wat helpt tegen jouw gevoel van eenzaamheid? 
“Mijn gevoel van eenzaamheid is minder geworden sinds ik als vrijwilligster werk bij 
Tavenu. Ook heb ik inmiddels nieuwe vrienden gemaakt, gedeeltelijk via mijn werk 
bij Baanbrekers en via school. Ik heb wat slechte ervaringen gehad met vrienden in 
het verleden. Er werd achter mijn rug om over mij gesproken en daar werd ik heel 
onzeker van. Uiteindelijk ben ik er wel sterker uitgekomen, doordat ik geleerd heb om 
alleen energie te steken in mensen die positief zijn. Mijn familie heeft mij ook laten 
inzien dat ik goed ben zoals ik ben en dat ik op mezelf moet focussen. Het is fijn 
wanneer je je verhaal kunt vertellen aan mensen die je vertrouwt.”

Hoe ben je bij Tavenu terechtgekomen? 
“Ik ben bij Tavenu gekomen door een van de vrijwilligsters. Ik had haar verteld dat ik 
eenzaam was en niets te doen had. Toen heeft ze mij uitgenodigd om langs te komen 
en mee te doen aan de activiteiten en evenementen. Ik zag dit in eerste instantie 
helemaal niet zitten, maar toen ze bleef aandringen ben ik toch maar gegaan. Ik heb 
contact opgenomen met Tavenu en er werd meteen een afspraak gemaakt. Ik ben 
diezelfde dag begonnen als vrijwilligster. Ik werd aan de kassa gezet tijdens een ac-
tiviteit en dacht dat ik dat niet zou kunnen. Maar ze hadden vertrouwen in mij dat ik 

het goed zou doen. En het ging ook goed! Ik zeg nu ook tegen andere jongeren dat ze 
naar Tavenu moeten komen, omdat het heel leuk is.”

Heb je tips tegen eenzaamheid? 
“Probeer vooral op jezelf te focussen. Ga niet direct heel actief op zoek naar vrien-
den, maar sta er wel voor open. En zorg dat je stevig in je schoenen staat. Af en toe 
nieuwe dingen uitproberen, helpt daar ook bij. In mijn geval is dat toen ik begon aan 
mijn stage op het stadhuis. Eerst wilde ik het niet, want ik vond een nieuwe omge-
ving spannend. Maar ik ben toch gegaan en nu wil ik hier niet meer weg. Ook heb ik 
goede ervaringen met de politie. Onze wijkagent heeft altijd een luisterend oor voor 
mij gehad en kon problemen voor mij oplossen. Heel veel jongeren zijn bang voor de 
politie, maar ze zijn er echt om je te helpen. Dus: gewoon je verhaal vertellen.”

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 15 DECEMBER | 19:30u – RAADSVERGADERING 
In deze laatste raadsvergadering van 2022 debatteert de raad en neemt een besluit 
over de volgende raadsvoorstellen:

• Concept Kernagenda 2023-2027 en Ontwerpbegroting 2023 Hart van Brabant
• Vaststellen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente  

Waalwijk 2023
• Aanwijzing Maasstad Omroepstichting Waalwijk als lokale publieke media-instelling
• Vaststellen bestemmingsplan Grotestraat 239-243
• Ophogen budget Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen
• Herbenoeming voorzitter en lid ombudscommissie

• (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk”
• Onttrekking uit reserve herstructurering ten behoeve van beveiliging be-

drijventerrein Zanddonk
• Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2023
• Niet aanleggen Busbaan Landgoed Driessen
• Algemene plaatselijke verordening 2022
• Najaarsbericht 2022
• Belastingverordening OZB 2023
• Bouwplan Grotestraat 143-145
• Vaststellen Verordening afvoer hemelwater Waalwijk
• 2de begrotingswijziging VRMWB 2022
• Legesverordening 2023

Het is mogelijk dat de raadsagenda niet geheel kan worden afgehandeld. 
Mocht dit het geval zijn, dan hervat de raad op dinsdag 20 december om 
19:30u de vergadering. In dat geval vindt u vanaf vrijdag 16 december de 
resterende raadsagenda op waalwijk.raadsinformatie.nl 

AGENDA
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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

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Nieuwjaarsconcert op 14 

januari 2023, op de locatie aan de Gaard 4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 december 
2022.

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens het 
evenement Nieuwjaarsconcert op 14 januari 2023, op de locatie aan de Gaard 4 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 5 december 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Winterzonnewende op 
21 december 2022, op de locatie aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 
december 2022.

• Evenementenvergunning voor het evenement de End of the year car-meeting op zaterdag 17 
december 2022 van 20.00 uur tot 24.00 uur, op zondag 18 december vanaf 00.00 uur tot 01.00 
uur, op het parkeerterrein gelegen aan de N261, op de locatie Prof. Lorentzweg in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 9 december 2022.

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens 
het evenement Winterzonnewende op 21 december 2022, op de locatie aan de Vijverlaan in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 12 december 2022.

• Evenementenvergunning voor de Kerstmarkt op zaterdag  
17 december 2022 van 14.30 uur tot 21.00 uur, op de locatie Biesbosweg 4 in Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 14 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

VERKEERSBESLUIT 8 DECEMBER 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten: 
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende  
gehandicaptenparkeerplaats op de Krayenhofflaan 11 te Waalwijk, op te heffen. 

Bovenstaand besluit is op 8 december 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegaf-
sluitingen 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 gefa-
seerd 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 
Zomerdijksestoep, Dijkstraat, Grotestraat, Burg. Verwielstraat, Floris V Laan, Cartografenweg, 
Van Andelstraat.
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 
fietsoversteekplaats. Omleiding via Kleiweg, Havenweg, Sluisweg.

OMGEVINGSVERGUNNING
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: 
Koperwiek 44 Waspik: realiseren aanbouw en interne verbouwing (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 24-11-2022

Bij Olympiaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie F nr. 896): kappen 1 boom (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 29-11-2022
Vredesplein 100 Waalwijk: intern verbouwen en opwaarderen brandveiligheid zorgcentrum (toestem-
ming Bouw) Datum ontvangst 30-11-2022
Dwarsweg 10 Waspik: uitbreiden bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum ontvangst 02-12-2022
Bij Schotse Hooglandersstraat 48a Waspik (Kad. Waspik sectie M nr. 1356 en 1357): landschappelijk 
inrichten landbouwperceel (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 02-
12-2022
Industrieweg 2 Waspik: uitbreiden bedrijfsgebouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 06-12-
2022
Vredesplein 100 Waalwijk: tijdelijk huisvesten 13 bewoners in units op parkeerterrein (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 01-12-2022
Wilhelminastraat 26 Waalwijk: realiseren 5 appartementen en 18 zorgeenheden (toestemming Bouw, 
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 25-11-2022
Stationsstraat 7a Waalwijk: plaatsen PostNL pakket- en briefautomaat (toestemming Bouw) Datum 
ontvangst 02-11-2022
St. Crispijnstraat 65 Waalwijk: verbouwen woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 07-12-2022
Industrieweg 98 Waalwijk: aanleggen inrit/uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 07-
12-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is 
ingetrokken:
Bij Valkenvoortweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 222): aanleggen uitweg (toestemming Inrit/
uitweg) Datum intrekking: 09-12-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Nieuwevaart 51 Sprang-Capelle: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 perso-
nen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 05-12-2022
Ranonkelstraat 3 Waalwijk: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 08-12-
2022
Industrieweg 82 Waalwijk: uitbreiden kantine (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 12-12-
2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN  
IS VERLENGD

Bij Groenenwoudlaan Waalwijk (Kadastraal Waalwijk sectie H nummer 1351): kappen 4 bomen (toe-
stemming Kap) Datum bekendmaking 08-12-2022
Procedure 1a is van toepassing.



Woensdag 14 december 2022

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

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 
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: 
Piant Stanztechniek B.V., Mechie Trommelenweg 12, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 december 2022 tot en met  
11 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.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend, dat voor de volgende inrichting,  
maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

Adres: De Kroonweg 4 Waalwijk, KLG Europe Venlo B.V.
Omschrijving project: Maatwerkvoorschrift opslag lithium-ion batterijen
Datum verzending: 7 december 2022

De beschikking ligt ter inzage van 15 december 2022 tot en met 19 januari 2023 bij de gemeente 
Waalwijk.

Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk 
bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toe-
zending van het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden 
aan burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet 
de werking van het besluit. Daarom kan een belanghebbende, op grond van artikel 8:81 van de Awb, 
gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden ingediend in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
 

RUIMTELIJKE ORDENING
 
HERINRICHTING BURGEMEESTER WIJNENSTRAAT E.O.  
Het concept definitieve ontwerp van het project “Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en om-
geving” ligt vanaf 25 november tot en met 4 januari ter inzage bij de receptie van het stadhuis en 
vindt u op www.waalwijk.nl/wijnenstraateo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Heer Rob Cox, Team Ontwerp Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via email rcox@waalwijk.nl of via 
telefoon 0416-683974.

Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE 
GRENSWAARDE(N) “JULIANALAAN TE SPRANG-CAPELLE”.
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 “Julianalaan te Sprang-Capelle” en het hiermee gecoördineerde ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde(n) Wet geluidhinder ter inzage ligt.

1. Ontwerp bestemmingsplan Julianalaan te Sprang-Capelle
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
het ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan te Sprang-Capelle” ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestem-
mingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ligging plangebied 
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van twee woningen op het perceel, kadastraal be-
kend gemeente Sprang-Capelle, sectie O, nummer 215, plaatselijk bekend als Julianalaan te Sprang-
Capelle, meer specifiek
tussen de huispercelen genummerd 15 en 27.

2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Op planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door 
wegverkeerslawaai overschreden. Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grens-
waarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten 
behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan ”Julianalaan te Sprang-Capelle”. Het Beleid Hogere 

Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan te Sprang-Capelle” met bijbehorende documenten en 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) liggen met ingang van 15 december 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 plan-
nen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: 
NL.IMRO.0867.bpSCjulianalaan-ON01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie 
van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 
indienen over het ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan te Sprang-Capelle” met bijbehorende docu-
menten en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n).
 
Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, post-
bus 10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) kunt u 
sturen naar het college van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen 
van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behan-
deling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan 
bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), 
zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op 
ontwerpbestemmingsplan “Julianalaan te Sprang-Capelle”.

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 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl.

ONTWERP UITWERKINGSPLAN ‘LOMMERRIJK FASE 5A’  EN ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN), VOOR DE ACTIVITEIT ‘HET BOUWEN VAN EEN 
BOUWWERK’ TEN BEHOEVE VAN 28 WONINGEN AAN DE BURGEMEESTER DE 
GEUSSTRAAT, MATTEMBURG EN SELDENSATE) TE WAALWIJK

Het College van Waalwijk maakt onder toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening 
en het Coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 12 juni 2014 voor bouwprojecten in het bestem-
mingsplan Driessen bekend dat met ingang van 15 december 2022 ter inzage liggen:
het ontwerp uitwerkingsplan ‘Lommerrijk fase 5a’; de ontwerp omgevingsvergunning(en) voor het 
bouwen van 28 woningen aan de Burgemeester de Geusstraat, Mattemburg en Seldensate te Waal-
wijk; 

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten 
westen van de Burg. de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De 
Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat 
aan de zuidzijde. Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering 
van genoemde woningen. Het ontwerp uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de re-
gels (voorschriften) en is voorzien van een toelichting. De ontwerp-omgevingsvergunning ziet  op de 
bouw van deze 28 woningen.

Coördinatie
De procedure van het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd onder toepassing van het coördinatiebe-
sluit van de raad van 12 juni 2014 en het collegebesluit d.d. 5 juli 2022 met de procedure omgevings-
vergunning voor het bouwen van deze 28 woningen.

Inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de 28 woningen met bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 15 december 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk. De digitale ver-
sie van het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase5a-ON01. Een rechtstreekse link 
naar het plan vindt u op onze website via https://www.waalwijk.nl/overige-ruimtelijke-plannen. Bij 
verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het uitwerkingsplan, is de digitale 
versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.
                                                                                              
Zienswijzen                                                                                                                      
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze in-
dienen over zowel het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5a als ten aanzien van de ontwerp-
omgevingsvergunning (activiteit: ‘het bouwen van een bouwwerk’) voor 28 woningen bij het college 
van Waalwijk, postbus 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 algemene postbus: info@waalwijk.nl (zoekopdracht: voorwaarden mailbericht) 
en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening 
en onder vermelding van zienswijze op ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5a of, indien van 
toepassing, ontwerp omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van 28 woningen in het plangebied 
van uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5a. 

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 contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883, 
pschreppers@waalwijk.nl (ontwerp-uitwerkingsplan) of de heer A.J.M. van der Minnen 0416-683798, 
tvanderminnen@waalwijk.nl (ontwerpbeschikking omgevingsvergunning). 


