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Noteert
u even...

Geef uw mening!

Wat vindt u van deze gemeentepa-
gina? Ik, Chantal Mallens, doe voor 
mijn afstudeerstage onderzoek naar 
de (social) media en de gemeente-
pagina van de gemeente Waalwijk. U 
kunt anoniem uw mening geven en mij 
tegelijkertijd helpen met afstuderen. 
Meehelpen kost max. 10 minuten en 
kan via www.waalwijk.nl/enquete.

Alvast bedankt!

Gele-kaarten-project
Help mee om fout of hinderlijk parkeergedrag aan te pakken!

Uit verschillende wijken binnen onze 
gemeente komen klachten binnen over 
verkeerd of hinderlijk geparkeerde voer-
tuigen. Gemeente en politie zijn samen 
met bewonerscomités, buurtpreven-
tieteams, scholen en Verenigingen van 
Eigenaren een gele-kaarten-project be-
gonnen.

Hierbij kunnen groepen bewoners gele 
kaarten als waarschuwing achter de 
ruitenwissers van verkeerd of hinder-
lijk geparkeerde voertuigen doen. Ook 
registreren we het kenteken van het be-
treffende voertuig. Zo komen ‘foutpar-
keerders’ duidelijk in beeld en kunnen 
we handhaven.

Hebt u als bewonerscomité, buurtpre-
ventieteam, school of Verenigingen van 
Eigenaren interesse om mee te doen aan 
dit gele-kaarten-project? Meld u dan aan 
via boa@waalwijk.nl of 0416-683 456.

Jeanne Ripzaad exposeert werk
Beeldend kunstenaar Jeanne Ripzaad 
gebruikt linnen, papier, karton en hout 
met materialen als olieverf, acryl, pas-
tel, houtskool. Zo geeft zij een eigen 
interpretatie aan het impressionisme en 
expressionisme. Van 3 april tot 31 mei 
exposeert Ripzaad, woonachtig in Was-
pik, in de hal van het stadhuis van Waal-
wijk. Haar werken zijn heel divers en nog 

volop in ontwikkeling. Jeanne Ripzaad 
creëert werken met als doel mensen te 
raken.
 
De expositie is te zien van maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en tijdens de avondopenstelling van het 
stadhuis op dinsdag en donderdag van 
18.00 uur tot 20.00 uur.

Ruim hondenpoep op! 
Helaas ruimen baasjes niet altijd de 
poep van hun hond op. De gemeente 
krijgt veel klachten binnen over honden-
poep.

Onze Buitengewoon Opsporings- 
ambtenaren (BOA’s) treden op tegen 
deze overlast. 
Zij schrijven een bekeuring uit op de vol-
gende overtredingen:
• als de hondenbezitter de poep niet 

opruimt
• als de hondenbezitter geen deugdelijk 

opruimmateriaal bij zich heeft
• als de hond niet aangelijnd wordt uit-

gelaten (tenzij het terrein als losloop-
gebied is aangemerkt)

De boete voor het laten liggen van hon-
denpoep is € 140,-. Voor het loslopen en 
geen opruimmateriaal bij hebben is dat 
€ 90,-. 

Tips:
4 Laat uw hond niet uit op speelweides;
4 Neem altijd een ruimmiddel mee: 

plastic zakjes, handschoentje of zak-
jes uit de zakjesdispenser;

4 Laat uw hond niet loslopen, behalve 
als het een losloopplaats is;

4 Poept uw hond op een niet-toege-
stane plaats? Ruim het dan op! Gooi 
het zakje weg in een vuilnisbak on-
derweg of bij u thuis, maar niet in de 
rioolput.

Openbare vergadering 
algemeen bestuur 
Baanbrekers  

Het algemeen bestuur van Baanbre-
kers vergadert op donderdag 13 april 
a.s. Deze openbare vergadering vindt 
plaats in ontvangstruimte 2.09 van 
Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14 
in Waalwijk. De vergadering begint om 
19 uur. De vergaderstukken van deze 
openbare vergadering liggen tijdens 
werkdagen ter inzage bij het secretari-
aat van Baanbrekers. 
Binnenkort staan de stukken ook on-
line op www.baanbrekers.org. 

Agenda

Statushouders ondertekenen 
participatieverklaring
Vrijheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid 
en participatie. Deze Nederlandse kern-
waarden leren vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning die in Waalwijk komen 
wonen in een aantal bijeenkomsten. 

21 statushouders tekenden donderdag  
30 maart de afsluitende participatiever-
klaring in de raadzaal in aanwezigheid 
van wethouder Hans Brekelmans. Het is 
de eerste stap in hun inburgeringtraject.

NIET OP STRAAT, 
SPEELTUIN OF STOEP, 

NERGENS HONDENPOEP!

NIET HIER!

Sluitingen stadhuis
Komende periode zijn er weer een aan-
tal feestdagen, waarop de gemeente 
Waalwijk  gesloten is:
- Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag
- Maandag 17 april, Tweede Paasdag
- Donderdag 27 april, Koningsdag
- Donderdag 4 mei, Dodenherdenking 

(gewijzigde openingstijden)
- Vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag
- Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag
- Vrijdag 26 mei
- Maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag

Storingsmeldingen
Deze kunt u doorgeven via de website 
www.waalwijk.nl/meldpunt of, uitslui-
tend als het spoedeisend is, via tele-
foonnummer 0416-683456. Volgt u dan 
het keuze menu.

Burgerlijke stand (geboorte aangifte)
U kunt op twee manieren aangifte doen 

van geboorte
1. Eerst digitale geboorteaangifte doen 

(via de website, digitaal loket)
 - Moeder en eventueel haar partner 

gaan naar digitaal uw geboorte-
aangifte doen. 

 - U vult alle gegevens in en u zendt 
de verklaring van de arts/verlos-
kundige mee. 

 - Daarna maakt u een afspraak bij 
de gemeente en moet u uw hand-
tekening onder de aangifte komen 
zetten.  

2. Aangifte aan de balie
 - U kunt de eerstvolgende werkdag 

aangifte doen aan de balie in het 
gemeentehuis (op afspraak).

Een afspraak voor geboorte aangifte 
plant u online in via de website 
www.waalwijk.nl
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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 
08-03-2017 Graafseweg Waspik (kad. Waspik,  aanleggen bypass Werk uitvoeren
 sectie N, nr. 587,304,654,308, 586  met extra duikers
 en 307)   
23-03-2017 Heggewikke Sprang-Capelle 
 (kad. Sprang, sectie B, nr. 5707) kappen 6 elzen Kap 
22-03-2017 Laageindse Stoep 5 Waalwijk plaatsen bovengrondse 
  AdBlue-installatie Milieu Bouw 
18-03-2017 Eerste Zeine 86a Waalwijk starten werkplaats met  Handelen in strijd
  showroom ruimtelijke regels 
07-03-2017 Sprangseweg 15 Waalwijk magazijnverkoop van 25 t/m  Handelen in strijd
  27 mei 2017 en 2 t/m 4  ruimtelijke regels
  november 2017  
27-03-2017 Fauréstraat 32 Waalwijk plaatsen verhoogde nok 
  op woning Bouw 

28-03-2017 Pakketweg 2 Waalwijk wijziging brandveiligheids-
  concept Bouw 
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 
04-04-2017 Hein Jordansstraat Waalwijk  bouwen woonhuis en aanleggen Inrit- of uitrit
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 2456) uitweg Bouw 
21-03-2017 Industrieweg 2 Waalwijk houden van stocksales  Handelen in strijd
  op 15, 16 en 17 mei en  ruimtelijke regels
  20, 21 en 22 november 2017  
31-03-2017 Elzenweg 29 Waalwijk magazijnverkoop 18, 19 en 20  Handelen in strijd
  mei en 2, 3 en 4 november 2017 ruimtelijke regels 
30-03-2017 Sprangseweg 21 Waalwijk magazijnverkoop  Handelen in strijd
  11, 12 en 13 mei en 9, 10 en  ruimtelijke regels
  11 november 2017  
05-04-2017 tussen Acaciastraat 25 en 27 
 Waalwijk verbreden bestaande uitrit Inrit- of uitrit 
29-03-2017 Spoorstraat 8a Waspik bouwen woning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Wijkbezoek en wijkcafé
Onze wethouders willen graag met 
onze inwoners in de verschillende wij-
ken in gesprek. Zo krijgen zij een goed 
beeld van wensen die er leven, vragen 
die er zijn of om gewoon eens kennis te 
maken.

In het tweede kwartaal van 2017 bezoe-
ken de wethouders de volgende wijken.
Waalwijk-Zuid
Wethouder Ronald Bakker, woensdag 12 
april tussen 19.00 en 22.00 uur
Waspik
Wethouder Judith Keijzers-Verschelling, 
donderdag 20 april tussen 13.00 en 
17.00 uur
Waalwijk-Noord
Wethouder Hans Brekelmans, vrijdag 
12 mei en vrijdag 9 juni tussen 9.00 en 
11.00 uur 
Landgoed Driessen en Sprang-Capelle
Wethouder Jan van Groos, woensdag 21 
mei tussen 13.00-17.00 uur
Wijkcafés
Bezoek ook eens een wijkcafé! Tijdens 
de wijkcafés in april 2017 presenteren en 
bespreken bewoners en professionals de 

resultaten en plannen die voor hun wijk 
van toepassing zijn. Daarnaast worden 
bewoners uitgedaagd om mee te denken 
over een aantal aandachtspunten in de 
wijk. Waar is nog behoefte aan of waar 
heeft men moeite mee? Samen gaan we 
op zoek naar voorbeelden, kansen en 
mogelijkheden die een oplossing bieden 
voor het thema.
De eerstvolgende wijkcafés worden ge-
houden op:
*  12 april in het Parkpaviljoen voor de 

wijken Centrum en Besoyen
*  13 april in Zidewinde voor Sprang-

Capelle en Landgoed Driessen
*  19 april in Den Bolder voor Waspik
*  20 april in buurthuis Bloemenoord 

voor de wijken Zanddonk, Meer-
dijk, St. Antoniusparochie en Bloe-
menoord

Aanvang is om 19.30 uur en duren tot 
ca. 21.30 uur. Daarna is er nog ruimte 
voor een afsluitende borrel.
U kunt zich aanmelden voor het wijk- 
bezoek of -café via de wijkcoördinato-
ren, telefoonnummer 0416-683-456 of  
info@waalwijk.nl.

Afvalcontainer: haal ‘m op tijd binnen
Regelmatig krijgen wij klachten van inwoners 
dat afvalcontainers na het leegmaken op de 
inzameldag aan de weg blijven staan. Daar 
handhaven we al enige tijd op. Dat betekent 
dat afvalcontainers die aan het eind van de 
inzameldag niet binnen zijn gehaald een label 
krijgen. Daarmee is de kans groot, dat u een 
volgende keer een boete (€ 90) krijgt.

Wat zijn de regels voor het 
aanbieden van afvalcontainers?
De afvalcontainer moet op de vastgestelde 
inzameldagen vóór 7.30 uur op de daarvoor 
bestemde locatie staan. U mag de afvalcon-
tainer de avond van tevoren aanbieden tus-
sen 20.00 en 22.00 uur.
De afvalcontainer moet uiterlijk aan het einde 
van de inzameldag binnen worden gehaald.

Ophaaldagen
De ophaaldagen vindt u terug in de AfvalWij-
zer app en op de afvalkalender (www.waal-
wijk.nl).

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de gemeente Waalwijk via telefoon-
nummer (0416) 683 456 of info@waalwijk.nl 

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 6 april 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 (B):
Op de agenda staat bespreking van de volgende raadsvoorstellen:
- Tarievenbeleid parkeren centrum Waalwijk
- Doorstart project insteekhaven Waalwijk
- Herontwikkeling Grotestraat omgeving ‘Schoenhoorn’
- Voorbereidingsbesluit Eerste Zeine
- Verlenging woonplaatsvereiste wethouder J. Keijzers-Verschel-

ling met 1 jaar
- Voorbereidingskrediet nieuwbouw brandweerkazerne Waalwijk
- Algemene financiële en beleidsmatige kaders Gemeenschap-

pelijke regeling SALHA t.b.v. concept begroting 2018
- GGD: kadernota 2018 en wijziging GR
U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt de 
raadsvergadering ook live volgen via waalwijk.notubiz.nl 

Donderdag 13 april 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 informatieavond:
Onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten op voormalig RWB-
terrein.
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan verzoeken wij u zich voor 10 
april aan te melden bij de griffie.

Donderdag 20 april 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:
- Raadsvoorstel Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke 

ondersteuning Waalwijk
Aanmelden om mee te praten kan 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: 
- Besluit kostenonderbouwing naheffingsaanslag parkeerbelas-

ting 2017
- Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de renova-

tie van de atletiekbaan ACW’66

- Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke 
ondersteuning Waalwijk 2017

- Extra kosten verplaatsing scouting AZG
- Aanvraag omgevingsvergunning woning Spoorstraat 29 Was-

pik
- Planontwikkeling Mercatorlaan 1 (Samarja) 

Tot op uiterlijk 6 april 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 op 18 mei.

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 informatieavond op 13 april 
én om mee te praten bij de discussieavond. Of voor het agende-
ren 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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Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
30-03-2017 Nieuwevaart 60 Sprang-Capelle kappen 1 eikenboom 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 
28-03-2017 Margrietstraat 95a Waalwijk verbouwen kantoor tot 
  2 appartementen Bouw 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 4 weken is  opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
Rectificatie 29-03-2017:
27-03-2017 Spoorbrugweg 11 Waalwijk bouwen garage/berging Bouw 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag tot 15 juni 2017 is opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
Rectificatie 29-03-2016:
27-03-2017 Eerste Zeine 96 Waalwijk uitbreiden kinderdagverblijf Bouw 
Procedure 1a is van toepassing. 
 
Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen 
zijn genomen:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving  
04-04-2017 Hein Jordansstraat Waalwijk 
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 2456) Vaststellen nummeraanduiding 18 
29-03-2017 Spoorstraat 8a Waspik Vaststellen nummeraanduiding 8a 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Oranjevereniging Wilhelmina voor het organiseren van de Aubade Koningsdag op donderdag 27 april 2017 van 

09.00 uur tot 11.00 uur op het plein op de locatie Julianalaan 1 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 3 
april 2017

-  Koninklijke Christelijke Gymnastiekvereniging Pro Patria voor het organiseren van het evenement de Avond 
driedaagse Sprang-Capelle in de periode van woensdag 14 juni 2017 tot en met  vrijdag 16 juni 2017 van 18.00 
uur tot 21.00 uur met start en finish op het schoolplein van de Christelijke basisschool De Rank, Willem de 
Zwijgerstraat 29 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 3 april 2017.

-  Stichting The Buddharama Temple voor het organiseren van het evenement Songkraan, een religieus feest  ter 
gelegenheid van de viering van het Thais Nieuwjaar op zaterdag 15 april 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur op 
de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 3 april 2017.

-  Stichting Atelier Winterdijk 30b voor het organiseren van het evenement Puur Langstraat op zondag 30 april 
2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Raadhuisplein, Markt en Grotestraat in Waalwijk. Besluit is ver-
zonden op 4 april 2017.

-  Islamitische Stichting Nederland Waalwijk A. Geylani Moskee voor het organiseren van de Open dagen op 
zaterdag 6 mei 2017 van 08.30 uur tot 22.00 uur en op zondag 7 mei 2017 van 08.30 uur tot 23.00 uur op de 
locatie Eerste Zeine 88 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 april 2017.

-  Stichting Platform Waspik voor het organiseren van het evenement Zeskamp Waspik op zondag 9 juli 2017 van 
12.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Carmelietenstraat 56 in Waspik. Besluit is verzonden op 5 april 2017.

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.

Standplaatsvergunning intrekking
De volgende standplaats is ingetrokken per 1 april 2017:
- Lemrod, vertegenwoordigd door de heer P. Roderkerken, voor de verkoop van bloemen op de locatie St. Anto-

niusplein te Waalwijk, iedere zaterdag van 8.30u tot 13.30u.

Het besluit is verzonden op 30 maart 2017.

Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de frontoffice team Vergunningver-
lening & Belastingen, tel. 0416-683 456. 
De procedures 1 en 3 zijn van toepassing.

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:
Pizza Company, Pastoor Kuypersstraat 20 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 april 2017 tot en met 3 mei 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.

Ruimtelijke ordening

Vooraankondiging en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘2e Herziening 
Glas-Nat’

Vooraankondiging
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 1.3.1 Bro maakt bekend dat er een bestemmingsplan wordt 
voorbereid voor het perceel gelegen tussen de adressen Wendelnesseweg-Oost 12 en 18, kadastraal bekend ge-
meente Capelle, sectie O, nummers 1049, 1050 (gedeeltelijk), 1051 (ged.) en 1052.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen 
en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak
Het college van Waalwijk heeft besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan ‘2e Herziening Glas-Nat’ in pro-
cedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de realisatie van drie woningen mogelijk 
gemaakt op het perceel gelegen tussen de adressen Wendelnesseweg-Oost 12 en 18, kadastraal bekend gemeente 
Capelle, sectie O, nummers 1049, 1050 (gedeeltelijk), 1051 (ged.) en 1052.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 6 april a.s. gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). Tevens kan het voorontwerp worden bekeken 
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via IDN: NL.IMRO.0867.bpscglasnatherz002-vo01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie over het voorontwerp-bestem-
mingsplan naar voren brengen bij het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 

Op woensdag 12 april a.s. zal tussen 19:00 uur en 21:00 uur namens de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst 
worden gehouden over het plan in de kantine van Kwekerij Het Broek-Sprang-Capelle, aan de Wendelnesseweg-
oost 36. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team Ruimtelijk, 
Economie & Werk (mdevries@waalwijk.nl / 0416-683 870).

Overige bekendmakingen

Vastgesteld beleid

Het college heeft op 20 december 2016 het volgende vastgesteld:
009 - Mandaatregister gemeente Waalwijk 2017
010 - Mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2017

Vastgesteld beleid   

De raad heeft op 23 maart 2017 het volgende vastgesteld:
011 - Beleidsnota Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Vastgesteld beleid

De burgemeester heeft op 30 maart 2017 het volgende vastgesteld:
012 - Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing inge-
volge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Deze documenten liggen ter inzage bij het team HRM & Ondersteuning en de openbare bibliotheek aan de 
Wilhelminastraat in Waalwijk. 
Wilt u hiervan een exemplaar, dan kunt u contact opnemen met het team HRM & Ondersteuning, telefoonnum-
mer 0416-683 456.


