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Vrijwilligers zijn voor clubs, verenigingen 
en organisaties onmisbaar en daarom 
heeft de gemeente uw hulp nodig! Kent 
u iemand die zich al jarenlang verdien-
stelijk maakt op maatschappelijk vlak? 
Heeft deze persoon zich gedurende de 
afgelopen (minimaal) vijftien jaar vrijwil-
lig ingezet voor een club of vereniging? 
Draag hem of haar dan aan voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding. 

Voorwaarden
Een vrijwilliger heeft zich verdienstelijk 
gemaakt voor één club of vereniging. 
Bijvoorbeeld door een bestuursfunctie 
te bekleden voor gemiddeld zeven uur 
per week. 

De inzet van deze persoon kan ook uit 

verschillende activiteiten bestaan. Zoals 
wekelijks vier uur actief zijn binnen een 
sportvereniging als coach én drie uur per 
week activiteiten verrichten binnen een 
zorginstelling, buurthuis of parochie. 
Allemaal werkzaamheden waarvoor vrij-
willigers in aanmerking kunnen komen 
voor een Koninklijke Onderscheiding.

Mantelzorger
Ook mantelzorgers kunnen in aanmer-
king komen voor een Koninklijke On-
derscheiding. Hierbij moet sprake zijn 
van minimaal tien jaar mantelzorg en 
dit met een gemiddelde van minimaal 
twintig uur per week. Mantelzorg voor 
eigen partner, kinderen of ouders telt 
niet mee. Kijk op www.lintjes.nl voor al-
gemene informatie en voorwaarden.

15 maart 
gaat u toch 
ook stemmen?
Op woensdag 15 maart worden de 
Tweede Kamerverkiezingen gehouden. 
Van 7.30-21.00 uur kunt u uw stem uit-
brengen. Daarvoor hebt u een stempas 
en een identiteitsbewijs nodig.

Waar kunt u stemmen in onze ge-
meente?

Waalwijk
• Balade, Balade 7
• Basisschool Besoyen, van 

Duvenvoordestraat 13
• Basisschool De Hoef, Burg. 

Teijssenlaan 33*)
• Basisschool Juliana van Stol-

berg, Woeringenlaan 20
• Basisschool Meerdijk, 

Frans Halslaan 17*)
• Basisschool Pater vd Geld, 

Max Bruchstraat 8
• Basisschool Villa Vlinderhof, 

Cornelis Verhoevenstraat 25
• Buurthuis Bloemenoord, 

Bloemenoordplein 3
• Buurthuis Zanddonk, Wil-

laertpark 2a 
• Ontmoetingscentrum Ambro-

siuskerk, Ambrosiusweg 25
• Parkpaviljoen, Grotestraat 154a

• Sporthal de Slagen, De Gaard 2
• Stadhuis Waalwijk, Taxandria-

weg 6 (ingang Winterdijk)
• Zorgcentrum Antoniushof,  

Vredesplein 100
• ’t Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92

Sprang-Capelle
• Achter de Hoven, Hendri-

kus Chabotstraat 70
• Basisschool De Bron, Nieuwevaart 11
• Buurthuis Capelle, Schoolstraat 32*)
• Buurthuis Vrijhoeve, Akkerwinde 1a
• Zorgcentrum Elzenhoven, Fazant 15

Waspik
• ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56*)
• Den Bolder, Schoolstraat 19
• De Stroming, Kerkstraat 23

*) Deze stemlokalen zijn NIET toegan-
kelijk voor mindervaliden.

Wilt u stemmen bij volmacht of stem-
men in een andere gemeente? Kijk voor 
meer informatie op www.waalwijk.nl/
verkiezingen of www.elkestemtelt.nl of 
neem contact op met team Publieksza-
ken van de gemeente Waalwijk (0416-
683 456). 

Welke vrijwilliger 
verdient een lintje?

Lintjesregen 2018
Uw voorstel voor een Koninklijke On-
derscheiding kunt u uiterlijk 1 juni 2017 
indienen bij de burgemeester. Let op! 
Aanvragen na 1 juni vallen buiten de pro-
cedure voor de Lintjesregen 2018.
Kijk voor meer informatie op www.waal-
wijk.nl/koninklijkeonderscheiding

Contact
Voor informatie, aanvraagformulieren 
of vragen over onderscheidingen kunt 
u contact opnemen met Bob de Gouw, 
Kabinetszaken, via email bdegouw@
waalwijk.nl of telefoonnummer (0416) 
683 456.

Inwonersavond op 16 maart 

Praat met de raad over 
Plan Akkerlanen!
De raad nodigt u graag uit voor een inwonersavond over Plan 
Akkerlanen op donderdag 16 maart a.s. om 19.30 uur in Scho-
lengemeenschap De Overlaat, Eikendonkweg 3 in Waalwijk. U 
bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. De avond is om onge-
veer 22.30 uur afgelopen. 

Uw inbreng is van harte gewenst
In 2008 heeft de raad zich uitgesproken voor woningbouw in 
de noordwesthoek van het Hoefsvengebied. Voordat de raad 
een besluit neemt over de invulling van dit gebied, gaat de raad 
graag hierover met u in gesprek. Vragen als voor wie hier ge-
bouwd zou moeten worden, wat voor woningen passend zijn 
en wat voor sfeer Plan Akkerlanen zou moeten krijgen passeren 
de revue. Hierover kunt u uw mening en ideeën geven. Het 
gaat om de hoofdlijnen voor de invulling van het gebied. De 
concrete invulling volgt later.  

Voor deze avond zijn de eigenaren, omwonenden en pachters 
van het plangebied uitgenodigd, evenals  projectontwikkelaar 
Waalborgh. Uiteraard zijn overige belangstellenden ook van 
harte welkom.

Aanmelden
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan verzoeken wij u vóór 13 
maart een mail te sturen naar griffie@waalwijk.nl (onder ver-
melding van Aanmelding Inwonersavond Plan Akkerlanen). 
Bellen kan ook (ma-do tot 15.00 uur): 0416-683 445.

Na de inwonersavond
De resultaten van de inwonersavond biedt de raad aan het col-
lege aan. Het college kan deze betrekken bij het opstellen van 
het stedenbouwkundig schetsontwerp van dit gebied. De plan-
ning is dat dit ontwerp voor besluitvorming op de agenda van 
de raadsvergadering van 29 juni staat. Dit raadsvoorstel kan 
ook worden besproken in de dan voorafgaande discussieavond. 

De raad ontmoet u graag op 16 maart! Luchtfoto Plan Akkerlanen
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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 
22-02-2017 Palfrenier Waalwijk (kad. Sprang,   Inrit- of uitrit
 sectie C, nr. 2762 ged.) bouwen woonhuis Bouw 
16-02-2017 Zomerdijk / Heusdenseweg  vernieuwen elementverharding Wijzigen 
 Waalwijk en trapelementen bij balkon  Rijksmonument
  aan de Maas, aanpassing pomp  Werk uitvoeren
  en waaijer, aanpassing kabeltracé     Bouw 
01-02-2017 Vijzelweg Waalwijk (kad. Waalwijk,   Bouw
 sectie A, nr. 1615) bouw biomassacentrale Inrit- of uitrit 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
14-02-2017 Halvezolenpad Waalwijk (kad.  plaatsen kunstwerk en Handelen in strijd
 Waalwijk, sectie H, nr. 154  bijbehorende bank ruimtelijke regels
 gedeeltelijk)  Bouw 
16-02-2017 Prof. Minckelersweg 2 Waalwijk wijzigen brandcompartimentering     Bouw 
23-02-2017 Kloosterweg 34 Waalwijk kappen 1 kastanjeboom Kap 
02-02-2017 Spoorbrugweg 11 Waalwijk vervangen/vernieuwen berging Bouw 
16-02-2017 Scharlo 8 Waspik bouwen stallingsloods Bouw 
15-02-2017 De Gaard 4 Waalwijk intern aanpassen kozijnen Bouw 
09-02-2017 Scharlo 2 Waspik realiseren 4 kamers t.b.v.  Handelen in strijd
  kamergewijze verhuur ruimtelijke regels 
   Bouw 
14-02-2017 Raadhuisplein 3 Sprang-Capelle plaatsen informatiezuil Reclame 
13-02-2017 Grotestraat 280 Waalwijk bouwen garage, vervangen  Bouw
  schutting en verbouwen berging Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
15-02-2017 Nieuwevaart 60 Sprang-Capelle kappen 1 eikenboom Kap 
09-02-2017 Vrouwkensvaartsestraat 36 Waspik wijzigen bestemming agrarisch  Handelen in strijd
  naar wonen ruimtelijke regels 
21-02-2017 Carmelietenstraat 31b Waspik vergroten woonhuis Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
11-11-2016 Vrouwkensvaartsestraat 41 Waspik verbouwen woonhuis Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
08-03-2017 Frans Halslaan Waalwijk (kad.
 Waalwijk, sectie H, nr. 1646 en 
 nr. 1657) kappen 14 haagbeuken Kap 
01-03-2017 Vijzelweg Waalwijk (kad. Waalwijk,   Bouw
 sectie A, nr. 1615) bouw biomassacentrale Inrit- of uitrit 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
08-03-2017 Sint Jozefhof Waspik 
 (kad. Waspik, sectie F, nr. 1756) kappen 1 den Kap 
03-03-2017 Kerkstraat 91 Waalwijk uitbouwen woning Bouw 
06-03-2017 in het park achter Havendries 
 50 Waspik kappen 1 es Kap 

24-02-2017 Kloosterweg 17 Waalwijk uitbreiden woonhuis Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
02-03-2017 voor Walkvat 7 Waalwijk kappen 1 zuileik Kap 
23-02-2017 Maasland 38 Waalwijk veranderen/uitbreiden woning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
01-03-2017 Vrouwkensvaartsestraat 41 Waspik verbouwen woonhuis Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
Ingetrokken omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
16-02-2017 Drunenseweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie H, nr. 1574) kappen 8 berken en 1 populier Kap 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
01-03-2017 Reigerbosweg 2 Waalwijk realiseren ophaalpunt en  Bouw
  plaatsen 2 borden aan de gevel Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
24-02-2017 Koetshuislaan Waalwijk  bouwen 2 woongebouwen Bouw
 (kad. Sprang, sectie C,  met stallingsgarage Handelen in strijd
 nrs. 2491 ged. en 2222 ged.)  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 
01-03-2017 Vijzelweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1615) Vaststellen nummeraanduiding 1 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
- De heer Li voor het uitoefenen van het horecabedrijf gelegen op de locatie Mozartlaan 15 in Waalwijk. 
 Besluit is verzonden op 6 maart 2017.
- De heer Li voor ontheffing van de exploitatievergunningplicht en ontheffing terras voor het horecabedrijf op 

de locatie Mozartlaan 15 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 maart 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 inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- TMP Constructies B.V., Vijzelweg 15 Waalwijk
- ENGIE Services Zuid B.V., Vijzelweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1615)

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 9 maart in de raadzaal van het stadhuis 
Om 19.00 uur het Waalwijks podium: 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en 
overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur 
op de dag zelf.

Om 19.30 uur raadsvergadering:
Op de agenda staat bespreking van de volgende raadsvoorstel-
len:
- Reconstructie nieuwe provincieweg incl. rotonde ’t Vaartje
- Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017
- Besluit en beleidsregels jeugdhulp Waalwijk 2017
- Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 

(derde wijziging)
- Kadernota vastgoed
U bent van harte welkom te komen luisteren maar u kunt de 
raadsvergadering ook live volgen via waalwijk.notubiz.nl 

Donderdag 16 maart in Scholengemeenschap De Overlaat, 
Eikendonklaan 3 in Waalwijk
Om 19.00 uur het Waalwijks podium: 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en 

overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur 
op de dag zelf.

Om 19.30 uur inwonersavond Plan Akkerlanen in Scholengemeen-
schap De Overlaat
Elders op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Donderdag 23 maart in de raadzaal van het stadhuis 
Om 19.00 uur het Waalwijks podium: 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten 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 het volgend onderwerp met in-
woners en organisaties:
- Brieven van mevrouw A. Hehemann over vervuiling rond afva-

linzamelbakken in de Goeman Borgesiusstraat in Waalwijk
- Herontwikkeling Grotestraat omgeving ‘Schoenhoorn’
- Doorstart project insteekhaven Waalwijk
Wilt u meepraten? Meld u zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag 
zelf aan. 

Aansluitend op de discussieavond is er een korte raadsvergadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Beleidsnotitie Explosieven Tweede Wereldoorlog
- Provinciaal inpassingsplan Westelijke Langstraat

- Voorbereidingskrediet nieuwbouw 
 brandweerkazerne Waalwijk
- Doorstart project insteekhaven Waalwijk
- Herontwikkeling Grotestraat omgeving ‘Schoenhoorn’
- Voorontwerp-bestemmingsplan ‘2e Herziening Glas Nat’
- GGD: kadernota 2018 en wijziging GR
- Verlenging woonplaatsvereiste wethouder J. Keijzers-Verschel-

ling met 1 jaar
- Algemene financiële en beleidsmatige kaders Gemeenschap-

pelijke regeling SALHA voor concept begroting 2018
- Tarievenbeleid parkeren Centrum Waalwijk

Tot op uiterlijk 9 maart kunt u een raadsvoorstel agenderen voor 
bespreking in de discussieavond, voorafgaand aan deze raads-
vergadering. 
In deze raadsvergadering stelt de raad vast welke raadsvoorstel-
len hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. 
A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. B-stukken komen 
op de agenda van de raadsvergadering 6 april. 

Informatie en aanmelden
De agenda’s van deze vergaderingen staan op waalwijk.notubiz.nl 

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich aanmel-
den voor het Waalwijks podium, de inwonersavond én (het agen-
deren van een raadsvoorstel voor) de discussieavond. Neem ook 
contact op met de griffie als u geen internet hebt. 

Procedures
 

1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stuk-
ken die daarop betrekking hebben, liggen ter inza-
ge 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 af-
schrift 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 Vergunningver-
lening & Belastingen via het algemene nummer 
0416-683456. 
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stuk-
ken 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 mo-
gelijkheid 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/recon-

structie door het college wordt vastgesteld, is er 
gelegenheid om kennis te nemen van het voorlo-
pig ontwerp en hierop een inspraakreactie te ge-
ven. 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 be-
sluitvorming over de (her)inrichting/reconstructie 
geen bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen be-
langhebbenden daartegen binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in-
dienen. Indien bekendmaking aan een belangheb-
bende eerder dan deze publicatie heeft plaatsge-
vonden, 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 in-
stantie en indienen bij (tenzij anders in de publica-
tie 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 voor-
ziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuurs-
recht, 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 be-
sluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden aangetekend door belang-
hebbenden die een zienswijze hebben ingediend, 
of die niet kan worden verweten dat zij geen ziens-
wijze 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 be-
roep 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 Recht-
bank 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, Post-
bus 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 behan-
deling genomen als het is verstuurd naar de alge-
mene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. Meer leest u op www.waal-
wijk.nl/bezwaar
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Inzage van stukken
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 09-03-2017 tot 
en met 05-04-2017. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage 
worden gegeven.

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

Wegafsluitingen 

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 683683. Voor 
een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:
Coubertinlaan, tussen Korenbloemstraat en Bremstraat: 01-03-2017 t/m 
31-03-2017 i.v.m. herbestrating. Dokterspost en tennisvelden bereikbaar 
via bewegwijzeringsborden.

Nieuwstraat: 15-03-2017 tussen 7.30 u. en 14.00 u. i.v.m. opstellen kraan.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Herinrichting Raadhuisplein Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een aantal 
verkeersmaatregelen te treffen in het kader van de herinrichting van het 
Raadhuisplein in Sprang-Capelle. 

Het gaat om het aanwijzen van parkeerplaatsen, twee oplaadplaatsen 
voor elektrische auto’s, drie gehandicaptenparkeerplaatsen, twee bushal-
tes, een laad- en losplaats voor vrachtwagens en een parkeerverbod, als-
mede het instellen van eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers. 
De ingestelde maximumsnelheid van 30-km per uur, het inrijverbod voor 
vrachtwagens en de parkeerschijfzone blijven van kracht.  

Het betreffende  verkeersbesluit is op woensdag 8 maart 2017 gepubli-

ceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot woensdag 19 
april 2017 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, 
Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de pro-
cedures 3 en 5.

Overige bekendmakingen
Standplaatsvergunning intrekking

De volgende standplaatsen zijn ingetrokken vanaf 13 januari 2017:
Dönerking Çakir, voor de verkoop van broodjes döner kebab en durum 
döner Kebab op de locatie St. Antoniusplein te Waalwijk, op vrijdagen van 
13.30u tot 22.00u;

Het besluit is verzonden op 2 maart 2017.
Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen 
met de frontoffice team Vergunningverlening & Belastingen, tel. 0416- 
683 456. 
De procedures 1 en 3 zijn van toepassing.


