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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

Geldzorgen. Het kan jou ook overkomen. Maar liefst één op de vijf 
Nederlanders heeft te maken met geldproblemen. Een hoge ener-
gierekening, prijzige boodschappen en dan ook nog de dure maand 
december. 

Heb je even geen overzicht meer over je geldzaken? Loop je achter 
met betalingen of ben je bang dat je binnenkort niet alle rekeningen 
meer kan blijven betalen? Zoek dan zo snel mogelijk hulp. Hier- 
onder vind je informatie van organisaties die jou kunnen helpen.  
De hulp van de gemeente Waalwijk via team WijZ en de Thuis-
administratie van ContourdeTwern is gratis. De Thuisadministratie 
van ContourdeTwern helpt je bij het op orde krijgen en houden van 
je administratie.

De gemeente Waalwijk heeft 
een eigen onafhankelijke Om-
budscommissie. Je kunt zonder 
afspraak terecht bij het eerstvol-
gende inloopspreekuur van de 
Ombudscommissie op dinsdag 
10 januari tussen 11.30 en 12.30 
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 Ombudscommis-
sie luistert naar jouw verhaal en 
probeert je op weg te helpen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/
ombudscommissie of bel naar 
06 - 55227260.

SPREEKUUR 
OMBUDSCOMISSIE

Ophaaldata afval 2023
Wanneer halen we welk afval op in 2023? Je vindt het in de Afval-
Wijzer-app en via www.mijnafvalwijzer.nl 

In de AfvalWijzer-app zie je wanneer we welk afval bij jou ophalen. 
En verandert er iets? Bijvoorbeeld in de ophaalroute of bij uitval van 
een vuilniswagen? Dan zie je dat in de app. Je kunt ook meldingen 
instellen. Dan zet jij altijd op tijd je afval aan de straat. Je down-
loadt de AfvalWijzer-app gratis op je smartphone en tablet. 

Liever het hele jaaroverzicht? Download en print de afvalkalender 
via www.mijnafvalwijzer.nl. Heb je geen internet of smartphone? 
Wij helpen je graag verder. Bel ons via 0416-683456.

  KROONLUCHTER
  TE ZIEN

Heb jij ‘m al gezien? De kroon-
luchter gemaakt van petflessen 
hangt nu nog in Den Bolder in 
Waspik. Neem gauw een kijkje! 
Vanaf 16 januari is de kroon- 
luchter te zien in BaLaDe. Op  
de site van vanPETnaarPRET  
lees je waar hij daarna allemaal 
hangt: www.vanpetnaarpret.nl/
kroonluchter-waalwijk

De kroonluchter werd onthuld  
op 8 oktober tijdens het duur-
zaamheidsfestival ‘Samen doen, 
Samen groen’. 
Een prachtig kunstwerk dat  
bestaat uit zo’n 1.500 petflessen.  
De blikvanger is gemaakt door  
500 enthousiastelingen van ver- 
schillende verenigingen, scholen  
en organisaties uit de gemeente 
Waalwijk. En nu toert de kroon-
luchter dus door de gemeente.

Geldzorgen en hulp nodig?

Team WijZ 
Bereikbaar via 0416-683456 van maandag tot en 
met donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

ContourdeTwern 
Openingstijden inloop wijkdiensten:

BaLaDe – Balade 1, Waalwijk 
Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

Zanddonk – Willaertpark 2a, Waalwijk 
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur

Bloemenoord – Bloemenoordplein 3, Waalwijk 
Woensdag van 19.00 tot 20.30 uur

SCC Den Bolder – Schoolstraat 19, Waspik 
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van  
13.00 tot 15.00 uur

Of bel tijdens werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar  
0416-760160.

Wil je anoniem advies over welke hulp het beste bij jouw 
situatie past? Kijk dan op www.geldfit.nl

Tips voor energiebeparing! 
Wil je aan de slag om je energieverbruik omlaag te brengen? 
Via www.regionaalenergieloket.nl/waalwijk is veel informatie 
te vinden. Je kunt ook binnenlopen bij het Energieloket in de  
bibliotheek in de Wilhelminastraat 4a in Waalwijk. 

Dit loket is open op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Speciaal 
hiervoor opgeleide energiecoaches helpen je. Ook kun je daar 
een huisbezoek inplannen. Kijk voor meer informatie op
 www.langstraatenergie.nl of mail naar  
energieloketwaalwijk@gmail.com  

Schijnwerper op Raadhuisplein in 
Sprang-Capelle
Een schijnwerper en speciale 
vakken. Hiermee gaan we het 
dumpen van afval op het Raad-
huisplein in Sprang-Capelle 
tegen. Er stond vaak grofvuil, 
textiel en glas naast de contai-
ners. Dat zorgde voor overlast 
en zag er rommelig uit.

Daarom komen wij in actie. 
Breng je vanaf nu je afval naar 
het Raadhuisplein? Dan gaat er 
een schijnwerper aan. Die ver-

Meer info? Bel naar Team WijZ: 0416 683 456  
of mail naar teamwijz@waalwijk.nl 

Wil je online als ouder een informatieve bijeenkomst bijwonen? 
Meld je aan via de website: Alsjeuitelkaargaat.nl

Wist je dat er ook 
bijeenkomsten voor 
ouders en kinderen 
zijn in Waalwijk?

Deze worden 
kosteloos 

aangeboden.

13 december ouderbijeenkomst

IN WAALWIJK

groot jouw veiligheid, maar laat 
ook zien wie afval dumpt. Ook 
hebben we duidelijke vakken 
gemaakt voor je pmd-afvalzak. 
Zo houden we het voor iedereen 
schoon en veilig.
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BENT U VAN PLAN OM HET 
SCHOENENMUSEUM TE BEZOEKEN?

• Al bezocht 25%
• Nog van plan 31%
• Ter overweging 22%
• Geen interesse 20%

SCHOENENKWARTIER

In oktober 2022 hebben we onderzocht hoe inwoners het centrum van Waalwijk ervaren. Hiervoor hebben we leden van het digitale panel TipWaalwijk uitgenodigd. 

Ook is er een openbare link gedeeld via (sociale) media. In totaal hebben 690 deelnemers het onderzoek ingevuld. In deze infographic leest u de beknopte versie van de  

uitkomst. Heeft u interesse in het totaal resultaat van het onderzoek? Kijk dan op www.waalwijk.nl (trefwoord onderzoeksresulaten) of tipwaalwijk.nl/onderzoeksresultaten.  

ONDERZOEK CENTRUM WAALWIJK

WINKELCENTRUM DE ELS

• Dat er leuke winkels komen 77%
• Dat het overdekt blijft 52%
• Dat ik er makkelijk kan parkeren 46%
• Dat het makkelijk bereikbaar is 43%

WAT IS BELANGRIJK BIJ DE HERONTWIK-
KELING VAN WINKELCENTRUM DE ELS?

HOE WORDT FIETSEN NAAR HET  
CENTRUM AANTREKKELIJKER GEMAAKT?

• Meer fietsparkeerplekken realiseren 43%
• De fietsroutes naar het centrum verbeteren 31%
• Meer bewaakte fietsenstallingen realiseren 28%

1. Ja 28%
2. Nee 57%
3. Weet niet 15%

GEBRUIKT U VAKER DE FIETS NAAR HET  
CENTRUM ALS DAT MET DE AUTO MINDER 
MAKKELIJK GAAT? 

VERVOER EN PARKEREN

• Verbeterd 69%
• Verminderd 23%
• Hetzelfde gebleven 7%

1. Markt en het Raadhuisplein 84%
2. Meer leuke evenementen 44%
3. Meer groen 35%
4. Meer horeca 34%

TOP 4 ELEMENTEN DIE BIJDRAGEN AAN EEN GOEDE SFEER  
EN BELEVING           

TOP 3 ELEMENTEN DIE NEGATIEF BIJDRAGEN AAN EEN  
GOEDE SFEER EN BELEVING           

1. Leegstand 
2. Winkelcentrum De Els
3. Verkeersveiligheid

WAT VINDT U VAN DE SFEER EN BELEVING VAN HET CENTRUM 
IN DE AFGELOPEN 5 JAAR? 

• Verbeterd 71%
• Verminderd 16%
• Hetzelfde gebleven 12%

4

CENTRUMONTWIKKELING

WAT VINDT U VAN DE ONTWIKKELING VAN HET CENTRUM IN  
DE AFGELOPEN 5 JAAR?

RESPONS ONDERZOEK

690

De bewoners van het opvanghotel in Sprang-Capelle
Het opvanghotel aan de 
Bevrijdingsweg in Sprang 
Capelle opende haar deuren 
op 12 september 2022. 
Half november woonden er 
inmiddels 201 mensen van 
verschillende nationaliteiten.

Wie zijn die bewoners? 
Nadiaa is dankbaar voor de 
opvang maar wil ooit weer 
terug naar Oekraïne.
Nadiaa vluchtte in april dit jaar 
met haar gezin naar Nederland 
vanuit Oekraïne. De eerste 5 
maanden logeerde het gezin 
bij een familie in Genderen. 
Met de komst van de familie 
(5 mensen) was het huis 
meer dan vol maar toch zijn 
zij 5 maanden lang met veel 
warmte en liefde opgevangen. 

Nadiaa kijkt daar met veel 
plezier op terug, hoe treurig 
de aanleiding ook was. Sinds 
september woont zij met haar 
gezin in het opvanghotel. Toen 
er vacatures waren in het hotel 
zelf, reageerde Nadiaa direct. 
Samen met anderen zorgt zij 
voor de maaltijden, tafeldekken, 
alles klaarzetten en weer op- 
ruimen. Het werk is een goede 
afleiding vertelt ze. Wel compleet 
anders dan in Oekraïne waar ze 
verpleegkundige was.De zorgen 
over de familie thuis zijn groot, 
iedere dag begint met zoeken 
naar nieuws van daar en hopen 
dat ze nog gezond zijn. Ze zijn, 
met dagelijks aanvallen vanuit 
Rusland nergens veilig. Dat is 
moeilijk. De leefomstandigheden 
zijn erbarmelijk. Geen gas, water 
of elektriciteit. Nadiaa is dan 
ook erg dankbaar dat ze hier 
mag verblijven en dankt vooral 
iedereen die spullen aanreikt en 
zorgt dat ze zich welkom voelen. 
Nederland is een fantastisch 
land zegt ze, maar als het vrede 
is, wil ze graag weer terug naar 
haar thuisland. De twee oudste 
kinderen zien dat anders, die 
blijven liever hier. Ze vinden het 
leven en de school hier erg fijn 

en hebben inmiddels vrienden 
gemaakt. Voorlopig is het helaas 
nog geen vrede en hoeven ze 
nog niet te beslissen.Waar ze 
maar moeilijk aan kan wennen 
is het alarm om 12.00 uur op de 
1e maandag van de maand. Het 
lawaai brengt haar terug naar 
de rampzalige situatie thuis en 
maakt haar angstig. Verder voelt 
ze zich hier veilig en welkom en 
kan ze niet zeggen hoe dankbaar 
ze daar voor is.
 
Kyryl vluchtte alleen op 19-  
jarige leeftijd, hij is bezorgd om 
zijn vader.               
Op de eerste dag van de oorlog 
vluchtte hij weg uit Oekraïne, 
alleen. Zijn vader bleef achter en 
is nog steeds daar. Kyryl 19 jaar 
jong, twijfelde geen moment. Na 
een tijd in Polen rondgetrokken te 
hebben, kwam hij in september 
naar Nederland. Sindsdien woont 
hij in het opvanghotel. Hij voelt 
zich hier goed en ervaart de 
gemeenschap in het hotel als een 
hechte familie waar hij van op 
aan kan. Er wonen inmiddels vele 
tientallen mensen uit Oekraïne in 
het hotel. Hij heeft hier inmiddels 
vrienden die er voor hem zijn als 
het nodig is.

Kyryl onderhoudt met veel plezier 
de tuin, hij houdt erg van buiten 
zijn. Toen er vacatures bekend 
werden voor werkzaamheden in 
het hotel, meldde hij zich direct 
aan. Het werk geeft afleiding en 
structuur aan de dag. Hij maakt 
zich zorgen over zijn vader die 
onder barre omstandigheden 
leeft. Naar Nederland komen is 
echter voor hem geen optie. Kyryl 
zou graag in Nederland blijven 
en gaan studeren, constructies 
en bouwen vindt hij interessant. 
Hij weet niet hoe hij zijn 
dankbaarheid voor Nederland 
moet uitdrukken, die is groter 
dan groot.

Olga is vrijwilliger in het winkeltje 
en zorgt dat iedereen wat krijgt.
Olga vluchtte met haar gezin 
voor de oorlog in Oekraïne en 
woont sinds september in het 

opvanghotel. Daar runt zij 
vrijwillig samen met een mede 
hotelbewoner een winkeltje.
Dankzij giften van mensen 
die in de buurt wonen zijn 
er ontzettend veel spullen 
ingezameld: kleding, schoenen, 
spellen en meer. Om te zorgen 
dat iedereen krijgt wat er nodig 
is, richtte zij een winkel in waar 
men kan afhalen waar behoefte 
aan is. De spullen zijn gratis 
en worden eerlijk verdeeld. De 
winkel is een aantal dagdelen 
per week open. Olga runt de 
winkel met veel plezier en 
ziet veel waardevolle spullen 
binnenkomen. Samen met haar 
collega zorgt ze voor een mooie 
presentatie zodat het ‘net echt’ 
is.
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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!

BESLUITEN VAN RAADSVERGADERING VAN DONDERDAG  
15 DECEMBER 
Op donderdag 15 december was er een openbare raadsvergadering.  
De besluitenlijst van deze vergadering vindt u op waalwijk.nl/raadsbesluiten of neem 
contact op met de griffie.

AGENDA 

KERSTVAKANTIE 
Het kerstreces staat voor de deur. We stoppen even met vergaderen en nemen rust en 
tijd om terug te kijken op 2022. De eerste raadsbijeenkomst na ons kerstreces is ge-
pland op donderdag 12 januari. We zien u dan graag weer in onze raadzaal! 

 

DONDERDAG 12 JANUARI | 19:30u – INFORMATIEAVOND 
De eerste raadsbijeenkomst van 2023 stelt één centraal thema:  
de koers van het sociaal domein. Binnen anderhalf uur bent u weer  
helemaal bijgepraat.

DONDERDAG 19 JANUARI| 19:30u – GESPREKSAVOND 
Op donderdag 2 februari is de raadsvergadering. 

Op de agenda staan:
• Krediet uitvoering meerjarenonderhoudsplan (gras)sportvelden 2023 t/m 2026
• Vaststelling bestemmingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 en 3”

• Vaststelling bestemmingsplan “Julianalaan tussen 4 en 6 te  
Sprang-Capelle”

• Aanvullend krediet t.b.v. realisering veilige fietsoversteken Taxandriaweg/
Biesboschweg

• Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
• Wijziging doordecentralisatieovereenkomsten voortgezet onderwijs
• Vaststelling bestemmingsplan Nieuwevaart 89-93 e.o. Sprang-Capelle
• Bedenkingen raad ten aanzien van voorgenomen beslissing college op 

bezwaar tegen verkeersbesluit ‘toestaan fietsers in Promenadegebied'
• Herbenoeming leden en vervangend lid Ruimtelijke Kwaliteitscommissie 

en het verhogen van de vergoeding per vergaderuur voor commissieleden
• Keuze inzet Ombudscommissie Waalwijk en Nationale ombudsman
• Onttrekking reserve Schoenenkwartier

Wilt u één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en frac-
tievolgers bespreken? Dat kan tijdens deze gespreksavond. Meld u aan vóór 
maandag 16 januari. Vermeld bij aanmelding de titel van het onderwerp in 
de mail

AGENDA

De raad wenst alle inwoners

fijne feestdagen en een  

goed  2023!
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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

besluit 22-12-2022  
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: 
Sluisweg 12-Schouwslootweg 1 Waalwijk: nummeraanduiding 12g (Sluisweg) is vastgesteld, num-
meraanduiding 1 (Schouwslootweg) is vastgesteld Datum bekendmaking 12-12-2022 
Stationsstraat 68-Julianastraat 32a-34 Waalwijk: nummeraanduidingen 34, 36, 36a, 38 en 38a aan de 
Julianastraat, zijn vastgesteld Datum bekendmaking 12-12-2022 
Grotestraat-163-Winterdijk 15 Waalwijk: nummeraanduidingen 163, 163a, 163b en 163c (Grotestraat) 
en 15, 16, 17 en18 (Winterdijk) zijn vastgesteld Datum bekendmaking 16-12-2022

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN 
EEN OMGEVINGSVERGUNNING GENAAMD “GROTESTRAAT 163 EN WINTER-
DIJK 15 WAALWIJK” 
Het college van de gemeente Waalwijk heeft op 16 december 2022 een omgevingsvergunning ver-
leend om op de locatie Grotestraat 163 en Winterdijk 15 te Waalwijk, 9 woningen te realiseren. 
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder over-
schreden. Daarom heeft het college van Waalwijk 16 december 2022 een besluit hogere grenswaar-
den op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder en het 
Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder. Datum bekendmaking 16-12-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND: 
• Alcoholvergunning voor het horecabedrijf Katsu Japanese Kitchen B.V., op de locatie Hoogeinde 

50 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 december 2022.
• Ontheffing exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf Katsu Japanese Kitchen B.V., op de 

locatie Hoogeinde 50 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 december 2022.
• Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van twee kansspelautomaten, op de locatie aan de 

Grotestraat 224a in Waalwijk. Besluit verzonden op 14 december 2022.
• Vrijstelling van het sluitingsuur met Oud en Nieuw 2022-2023, voor het horecabedrijf Feestcafé La 

Danza, op de locatie Grotestraat 246e in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 december 2022.
• Vrijstelling van het sluitingsuur met Oud en Nieuw 2022-2023 voor het horecabedrijf Gastro Cafe 

’t Spykerke, op de locatie Stationsstraat 122 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 december 
2022.

• Innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van oliebollen in de periode van 27 
december 2022 tot en met 31 december 2022, vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur, op de locatie Bloe-
menoordplein 3 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 december 2022.

• Wijziging leidinggevende voor het horecabedrijf SchoenenCafé, op de locatie Raadhuisplein 1 in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 21 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 12-05-2023 i.v.m. re-

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:
Bij Heistraat 217 Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie G nr. 1321): kappen 1 boom (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 12-12-2022
Bij Rossinistraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nr. 4114): kappen 2 bomen (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 12-12-2022
Schoolstraat 19 Waspik: wijzigen van het gebruik van een sociaal cultureel centrum (toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 13-12-2022
Forestierlaan 4 Waalwijk: verbouwen woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangt 13-12-2022
Loeffstraat 32 Waalwijk: renoveren en verbouwen horecapand met bovenwoning (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 12-12-2022
Alberdingk Thijmstraat 37 Waalwijk: bouwen garage aan woning (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-12-2022
Gompenstraat 47 Waalwijk: bouwen bedrijfspand met kantoor (toestemming Bouw)  
Datum ontvangst 13-12-2022
Johan Wagenaarstraat 32 Waalwijk: plaatsen klein raam in badkamer (toestemming Bouw)  
Datum ontvangst 11-12-2022
Madeliefstraat 20 Waalwijk: plaatsen nokverhoging aan achterzijde woning (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 08-12-2022
Sweelinckstraat 66 Waalwijk: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum ontvangst 15-12-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Stationsstraat 68 en Julianastraat 32a-34 Waalwijk: verbouwen winkelpand met bovenwoning naar 5 
zelfstandige woningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 12-12-2022
Julianalaan 15 Sprang-Capelle: plaatsen 24 zonnepanelen, met kleien constructieve wijzigingen op 
schuur (toestemming Wijzigen Rijksmonument, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 14-12-
2022
Benedenkerkstraat 74 Waspik: bouwen dubbele garage (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 16-12-2022
Pompweg 1 Waalwijk: vervangen schuifpoort (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 19-12-2022
Blokenweg 1 Waspik: plaatsen overkapping (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 19-12-2022
A.B. van Lieshoutlaan 27 Waalwijk: plaatsen vrijstaand bijgebouw (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 19-12-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD
Bij Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 202): bouwen van appartementsgebouw (toestem-
ming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 13-12-2022
Naast Gantelstraat 8 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1724): bouwen warehouse met kantoor 
(toestemming Kap, toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking  
15-12-2022
Heistraat 124 Sprang-Capelle: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 19-12-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend: 
Grotestraat 163 Winterdijk 15 Waalwijk: realiseren 9 woningen (toestemming Bouw (voor 8 wonin-
gen), toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels voor 9 woningen)) Datum ter inzagelegging 



Woensdag 21 december 2022

constructie. 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.

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: 
Constar Betonwaren B.V., Schouwslootweg 22, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 december 2022 tot en met  
18 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 
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: 
Boomkwekerij Paul Vergeer, Ravenbosweg 25, Waspik

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 december 2022 tot en met  
18 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 
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: 
ProLogis Germany XXX B.V., Pompweg 1, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 december 2022 tot en met  
18 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.
 

RUIMTELIJKE ORDENING
 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “MOLENHOEK”. 
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 het (voorontwerp)bestem-
mingsplan “Molenhoek” ter inzage ligt.

Ligging plangebied 
Het plangebied betreft de percelen Molenstraat 27 – 97 (oneven), 26 – 40 (even) en 60 – 66A 
(even), Molenplein 29 – 35 (oneven) en Burgemeester Smitsstraat 18 en 20 te Sprang-Capelle.

Het voorliggend bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de herontwikkeling 
van de adressen Molenstraat 27 – 97 (oneven), 26 – 40 (even) en 60 – 66a (even), Burgemeester 
Smitsstraat 29 – 35 (oneven) en Molenplein 18 en 22. Middels het bestemmingsplan wordt het mo-
gelijk gemaakt om de bestaande woningen te vervangen voor nieuwbouw.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan “Molenhoek” met bijbehorende documenten liggen met ingang 
van 22 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). 
Op woensdag 11 januari 2023 organiseert Casade in het informatiepunt, Molenstraat 34 te Sprang-
Capelle, een inloopbijeenkomst.
Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg 
te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) 
en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BPMolen-
hoek-VO01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, 
is de digitale versie bepalend. 

Inspraakreacties
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreac-
tie indienen over het voorontwerpbestemmingsplan “Molenhoek” met bijbehorende documenten.
Inspraakreacties over het bestemmingsplan kunt u sturen naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een in-
spraakreactie 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 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 inspraakreactie op 
voorontwerpbestemmingsplan “Molenhoek”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of inzage op een ander tijdstip en/of een 
nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer 
B. Vorster, tel. 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl 

HERINRICHTING DR. DE VISSERSTRAAT EN MR. KAPPEYNE VAN DE  
COPPELLOSTRAAT. 
Het concept definitieve ontwerp van het project “Herinrichting Dr. de Visserstraat en Mr. Kappeyne 
van de Coppellostraat” ligt vanaf 22 december tot en met 9 januari ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis en vindt u op https://www.waalwijk.nl/herinrichting-dr-de-visserstraat-en-mr-kappeyne-van-
de-coppellostraat . Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Heer Arend Krijger, Team 
Ontwerp Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via email akrijger@waalwijk.nl of  0416-683456.
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

ONDERZOEK NAAR PERSONEN MET BRIEFADRESSEN 
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet 
meer bereikbaar zijn op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgege-
vens (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 bereikbaar 
zijn. 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: 
E. J.N. Chacon, geboren op 01-02-1995, de datum van het voornemen is 10-11-2022. Het besluit is 
genomen op 13-12-2022

Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van 200 euro, 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. Het is mogelijk om bezwaar te maken als het besluit van het college tegen uw belan-
gen 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
D.M. Hawrylyk, geboren op 30-01-1987, de datum van het voornemen is 13-12-2022.
A.S. Kostrzewski, geboren op 23-06-1988, de datum van het voornemen is 13-12-2022. 

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 geregistreerd 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. 


