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Contactloos betalen parkeer-
automaten voor vooraf betalen
Sinds deze week is het mogelijk con-
tactloos te betalen bij parkeerautoma-
ten waar vooraf wordt betaald. Ook zijn 
de automaten aangepast waardoor de 
schermen beter te lezen zijn. De ge-
bruiksknoppen zijn verlicht en dus beter 
te zien. 

Bij de parkeerapparatuur bij de slag-
boomterreinen Taxandriaweg, De 

Els-Zuid en Unnaplein is contactloos 
betalen (nog) niet mogelijk.

Belparkeren
Net als altijd kunnen parkeerders ook 
met de mobiele telefoon betalen. Dan 
betaalt de gebruiker alleen voor de wer-
kelijke parkeertijd. Meer informatie over 
belparkeren is te vinden op www.waal-
wijk.nl, zoekterm: belparkeren.

Waalwijk neemt deel aan  
Entente Florale
Nationale groencompetitie

Waalwijk doet mee aan de nationale groencompetitie van de stichting Entente Florale 
en gaat voor de titel ‘groenste gemeente van Nederland’. Waalwijk neemt deel in 
de categorie ‘steden’ en gaat hierbij de strijd aan met Den Haag, Leidschendam-
Voorburg en Purmerend.  Een jury van de Entente Florale bepaalt wie van de deelne-
mers wordt uitgeroepen tot groenste van Nederland. Voor de beoordeling brengt een 
brengt een jury een bezoek aan de gemeente en bekijkt ze het groenbeleid.

Met deelname aan deze groencompeti-
tie wil de gemeente kijken waar ze staat 
op het gebied van groen. Hoe staat het 
met de kwaliteit van het groen in de 
openbare ruimte en waar kunnen ze 
die verbeteren. Na afloop krijgt de ge-
meente een juryanalyse met praktische 
tips en adviezen waar ze direct mee aan 
de slag kunnen. 

Wethouder Jan van Groos: “Ook brengt 
de competitie groen in de gemeente bij 
een groot publiek onder de aandacht. 
Dit helpt bij het creëren van bewustzijn 
bij onze inwoner over de functies en het 

belang van groen in onze omgeving. 
Uiteindelijk hopen we dat meer mensen 
iets gaan doen met groen.”

Op 1 februari is in de gemeente Laar-
beek de startbijeenkomst van de natio-
nale groencompetitie Entente Florale. 
Beek en Donk, winnaar bij de catego-
rie ‘dorpen en kleine steden’ in 2016, 
is gastheer voor deze bijeenkomst. De 
prijsuitreiking, tijdens de Nationale 
Groendag, is op 20 september 2017 in 
Krimpen aan den IJssel. Deze stad won 
in 2016 goud in de nationale groencom-
petitie van Entente Florale. 

Activiteit Thuis  
met Dementie 

Op dinsdag 7 februari gaan we tijdens 
Thuis met Dementie Waalwijk samen 
zingen met troubadour Ferry Sluyter. 
De activiteit is bedoeld voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers 
en vindt plaats van 10.00 tot 12.00 
uur. U bent welkom in het Parkpavil-
joen ingang Wandelpark, Grotestraat 
te Waalwijk. Koffie en thee zijn voor 
eigen rekening. Aanmelden kan bij de-
mentieconsulent Marianne de Jongh, 
tel. 06-1392 3523. 

Agenda

Verkeerd afval in luiercontainer
Fikse boetes uitgedeeld

Luiers en incontinentiemateriaal, dat 
is wat thuishoort in de luiercontainer. 
Helaas worden de containers af en toe 
ook gebruikt voor ander afval, zoals 
zwerfafval of huisvuil. Dat is niet toe-
gestaan! Als u verkeerd afval in de lui-
ercontainers gooit, riskeert u een boete 
van € 90,-.

Controle 
Onze buitengewoon opsporingsamb-

tenaren (boa’s) controleerden de afge-
lopen tijd extra op het aanleveren van 
verkeerd afval in de luiercontainers. Vijf 
boetes zijn uitgedeeld. De controles 
gaan de komende tijd door. 

Gebruik luiercontainer
Maakt u gebruik van de luiercontainers 
om luiers en incontinentiemateriaal in 
te leveren? Zorg er dan voor dat dit in 
een goed afgesloten afvalzak zit. 

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 2 februari
Om 19.00 uur het Waalwijks podium in de raadzaal van 
het stadhuis 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toe-
lichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Om 19.30 uur raadsvergadering in de raadzaal van het stad-
huis
Op de agenda staat bespreking van het raadsvoorstel 
Ontwerp-bestemmingsplan Haven 8, fase 1. 

Donderdag 9 februari
Om 19.00 uur het Waalwijks podium bij Jongerencentrum de 
Tavenu, Taxandriaweg 13 in Waalwijk
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toe-
lichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Om 19.30 werkbezoek aan Stichting Jongerencentra Waal-
wijk bij de Tavenu, Taxandriaweg 13 in Waalwijk
Dit werkbezoek is openbaar, dus inwoners zijn ook van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 16 februari 
Om 19.00 uur het Waalwijks podium (raadzaal): 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toe-
lichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Om 19.30 uur discussieavond:
De raad bespreekt in ieder geval de volgende onderwer-
pen met inwoners en organisaties:
- Brieven van Koninklijk Nederlands Vervoer en CNV 

over aanbesteding vervoer
- Brief van FNV over Wmo-checklist

Wilt u meepraten? Meldt u zich tot uiterlijk 
12.00 uur op de dag zelf aan. 

Aansluitend op de discussieavond is er een korte raadsver-
gadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Vaststellen van uitgangspunten voor de samenstelling 

van de begroting 2018
- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-

missieleden 2017
- Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Taxandriaweg, 

voormalig politiebureau
- Verordening Jeugdhulp Waalwijk 2017
- Besluit en beleidsregels Jeugdhulp Waalwijk 2017
- Kadernota vastgoed
- Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waal-

wijk 2015 (derde wijziging)
- Reconstructie nieuwe Provincieweg incl. rotonde ’t 

Vaartje
- Wet voorkeursrecht gemeenten Haven Acht rondom 

Weteringweg, perceel kadastraal bekend Waalwijk  
sectie K, nummer 148

Tot op uiterlijk 2 februari kunt u een raadsvoorstel agen-
deren voor bespreking in de discussieavond, voorafgaand 
aan deze raadsvergadering. 
In deze raadsvergadering stelt de raad vast welke raads-
voorstellen hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. 
B-stukken) zijn. A-stukken neemt de raad zonder discus-
sie aan. B-stukken komen op de agenda van de raadsver-
gadering op 9 maart.

Informatie, aanmelden en agenderen
De agenda’s van de vergaderingen staan op waalwijk.
notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich 
aanmelden voor het Waalwijks podium, mee te praten bij 
de discussieavond én het agenderen van een raadsvoor-
stel voor de discussieavond. Neem ook contact op met 
de griffie als u geen internet hebt. 

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 le-
ges, 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 hier-
voor contact op te nemen met de frontoffice 
bouwen, wonen en leefomgeving van team 
Vergunningverlening & Belastingen via het al-
gemene 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 peri-
ode die vermeld staat in de publicatie. Op ver-
zoek 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 bren-
gen bij: het college van Waalwijk, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een monde-
linge zienswijze indienen, neem dan contact 
op met de desbetreffende afdeling.

2a. Indienen zienswijze (Omgevingsvergun-
ning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft de mo-
gelijkheid om, gedurende de termijn van de ter 
inzage legging, zijn of haar zienswijze schrifte-
lijk 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 desbe-
treffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechni-
sche werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/
reconstructie door het college wordt vastge-
steld, is er gelegenheid om kennis te nemen 
van het voorlopig ontwerp en hierop een in-
spraakreactie te geven. Dit kan schriftelijk, ge-
durende 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/recon-
structie geen bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kun-
nen belanghebbenden daartegen binnen zes 

weken na de dag van bekendmaking een be-
zwaarschrift 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 be-
zwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de beslis-
sende 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 Voor-
zieningenrechter 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 voorbereidingspro-
cedure)
Met ingang van de dag na die dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen bin-
nen zes weken beroep worden aangetekend 
door belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend, of die niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze hebben in-
gediend. 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 be-
roepschrift moet (tenzij anders vermeld) wor-
den 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 indie-
nen bij de Voorzieningenrechter bij de recht-
bank, 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 be-
handeling 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

Procedures
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Alle bekendmakingen verschijnen met ingang van 30 januari 2014 tijdelijk weer wekelijks in het Weekblad Waal-
wijk. Met uitzondering van de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen). 
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten namelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften digitaal bekend te 
maken via www.officielebekendmakingen.nl. 
Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven op de gemeentepagina. 
U kunt zich overigens ook aanmelden voor een e-mailservice van bekendmakingen via www.overheid.nl

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Datum ontvangst 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
13-01-2017 Raadhuisstraat/Raadhuisplein 
 Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie 
 B, nr. 3992, nr. 6086 en nr. 5618) kappen 32 bomen Kap 
25-01-2017 Julianalaan Sprang-Capelle 
 (kad. Capelle, sectie E, nr. 2728) intensief snoeien 17 elzen Kap 
23-01-2017 hoek Putstraat / Noorder Parallel-
 weg Waalwijk (kad. Waalwijk, 
 sectie D, nr. 2093) kappen 1 kastanje Kap 
26-01-2017 Sint Jozefhof Waspik (kad. Waspik, 
 sectie F, nr. 1756) kappen 1 den Kap 
19-01-2017 Diederikhof 9 Waalwijk ombouwen garage naar 
  praktijkruimte Bouw 
16-12-2016 ‘t Vaartje 112 a Waspik vernieuwen aanwezige voorgevel Bouw 
26-01-2017 in park achter Havendries 50 Waspik kappen 1 Fraxinus Kap 
23-01-2017 Benedenkerkstraat 29 Waspik plaatsen dakkapel Bouw 
23-01-2017 voor Walkvat 7 Waalwijk kappen 1 zuileik Kap 
20-01-2017 van der Hammenstraat 5 Waalwijk kappen 1 berk Kap 
18-01-2017 Overijsselstraat 1 Waalwijk aanleggen inrit Inrit- of uitrit 
26-01-2017 t.o. Goudplevier 39 Waspik kappen 1 Alnus Kap 
26-01-2017 achter Watersnip 15 Waspik kappen 1 Pterocaria en 1 Alnus Kap 
26-01-2017 naast Vrouwkensvaartsestraat 10 a / 
 10 b Waspik kappen 1 Populier en 1 Prunus Kap 
06-01-2017 Hobbemastraat 2 Sprang-Capelle verplaatsen inrit Inrit- of uitrit 
19-01-2017 t.h.v. Jacob Marisstraat 1 t/m 9 
 Sprang-Capelle kappen 8 eiken en 1 populier Kap 
24-01-2017 Reiger 52 Sprang-Capelle bouwen overkapping Bouw 
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 ingetrok-
ken:
Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
27-12-2016 Namenstraat 2 Waalwijk verwijderen bomen en struiken Kap 
Procedure 1a is van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 2 februari 2017 tot en met 15 maart 2017 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage heeft gelegd:
Datum ontvangst 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
02-03-2016 Schutweg 8 Waalwijk aanbrengen ontgassingplek 
  voor containers Milieu 
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
27-01-2017 Hein Jordansstraat Waalwijk 
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 2603) aanleggen uitrit Inrit- of uitrit 
31-01-2017 Wilgenplantsoen, Berkendreef  bouwen 12 rijwoningen en Handelen in strijd
 Waspik (kad. Waspik, sectie M,  1 vrijstaande woning ruimtelijke regels
 nr. 1266)  Inrit- of uitrit Bouw 
26-01-2017 Lage Zandschel Waspik 
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 39) kappen 3 iepen Kap 
26-01-2017 langs speelveld achter Amstel 51 
 Waalwijk kappen 1 Populier Kap 
26-1-2017 Ambachtsherenlaan 9 Waspik vergroten badkamer aan de 
  voorzijde Bouw 
27-1-2017 Prof. Keesomweg 3 Waalwijk veranderen en uitbreiden  Bouw
  woning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum 
bekenmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
24-01-2017 Eerste Zeine 96 Waalwijk uitbreiden kinderdagverblijf Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag tot 1 mei 2017 is  opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
27-01-2017 Benedenkerkstraat 58 Waspik oprichten bedrijf Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
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 nummeraanduidingen 
is genomen:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving 
31-01-2017 Wilgenplantsoen, Berkendreef, Elzendreef Waspik  Vaststellen nummeraanduidingen 17 t/m 31
 (kad. Waspik, sectie M, nr. 1266)  
 (Wilgenplantsoen)  Vaststellen nummeraanduidingen 42 t/m 48
 (Elzendreef)  Vaststellen nummeraanduiding 11e
 (Berkendreef)  
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Stichting Platform Waspik, vertegenwoordigd door mevrouw  W. de Rooij voor het collecteren van 13 februari 

tot en met 25 februari 2017 in diverse straten in Waspik. Besluit verzonden op 27 januari 2017.
-   Stichting Buurtwerk Capelle voor het organiseren van de carnavalsoptocht op zaterdag 25 februari 2017 van 

12.30 uur tot 17.00 uur. Besluit is verzonden op 30 januari 2017.
-   Stichting Jeugdcarnaval Waspik voor het organiseren van de carnavalsoptocht Waspik op zondag 26 februari 

2017 van 12.30 uur tot 16.30 uur. Besluit is verzonden op 31 januari 2017.
-   Events Nederland B.V. voor het organiseren van de Opening van de Rabobank Langstraat Waalwijk in de 

periode van vrijdag 10 februari 2017 tot en met vrijdag 17 februari 2017 tussen 19.00 uur en 20.45 uur op het 
Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 1 februari 2017.

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

Milieu

WET MILIEUBEHEER
Meldingen 
Artikel 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich¬tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Stg. Kinderboerderij ’t Erf, Handelstraat 27, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 02-02-2017 tot en met 01-03-2017. 
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. 
0416-683 456.

Verkeer
Verkeersbesluit 1 februari 2017

Het college van Waalwijk heeft besloten:
-  het parkeren op de parkeerhaven naast Drogerij 12 te Waalwijk alleen toe te staan aan het voertuig dat mo-

menteel gekentekend is met 87-JV-LN door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met 
onderbord.

-  het parkeren op de parkeerhaven bij Hollandsestraat 16 te Waalwijk alleen toe te staan aan het voertuig dat 
momenteel gekentekend is met 43-SKH-8 door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 
met onderbord.

Het college van Waalwijk heeft gelet op artikel 15WVW 1994 en artikel 12 van het BABW besloten tot verwijde-
ring van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats 
op te heffen, in de directe omgeving van:
-  Hendrikus Chabotstraat 78 te Sprang-Capelle, momenteel gekentekend met VG-223-D;
- Burgemeester Meijerstraat 40 te Sprang-Capelle, momenteel gekentekend met 2-XHB-54;

Bovenstaande besluiten zijn op 1 februari 2017 verstuurd en bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.


