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Waalwijk lanceert mantelzorg-
campagne
‘Jij zorgt voor… Maar wie is er voor jou?’

De gemeente Waalwijk wil dat mantel-
zorgers meer aandacht en erkenning 
krijgen. De gemeente vindt het belang-
rijk dat mantelzorgers niet overbelast 
raken en komt graag met hen in contact. 
Daarom lanceert Waalwijk de campagne 
‘Jij zorgt voor… Maar wie is er voor jou?’. 
Wethouder Ronald Bakker bedankt de 
ambassadeurs van de mantelzorgcam-
pagne. Deze mantelzorgers zijn het 
middelpunt van de gemeentelijke cam-
pagne. Zij zorgen intensief voor een 
naaste en vertellen hun verhaal. 

Mantelzorgcoach
De gemeente Waalwijk heeft voor dit 
project een mantelzorgcoach. Deze 
coach is het aanspreekpunt voor alle 
mantelzorgers en informeert en onder-
steunt hen waar nodig. De coach spreekt 
mantelzorgers over uiteenlopende 
zaken. Bijvoorbeeld over de veranderde 
situatie, relatie, onzekerheid en sociaal 
isolement.

Meer informatie? www.waalwijk.nl/
mantelzorg of bel 0416 - 683 456.

Baanbrekers 
helpt 500 
talenten aan 
het werk
Baanbrekers heeft in 2016 meer dan 
vijfhonderd mensen aan het werk gehol-
pen. Het jaar ervoor waren dat er rond 
de vierhonderd. Dankzij inspanningen 
van de talenten zelf, lokale en regionale 
werkgevers, de werkmakelaars en ac-
countmanagers van Baanbrekers. Ge-
zamenlijk heeft Baanbrekers een mooie 
mix van talenten met en zonder beper-
kingen aan de slag kunnen helpen. Het 
betreft een gemêleerd gezelschap van 
vrouwen en mannen, jongeren en oude-
ren, van mensen met en mensen zonder 
een migratieachtergrond.

Meer weten? 
Kijk dan op www.baanbrekers.org

Buurtpreventieteam De Amstel van start

Buurtpreventieteam De Amstel is afgelopen zaterdag officieel van start gegaan. 
Wethouder Hans Brekelmans feliciteert de initiatiefnemers.

Doe mee aan de Hoos & Hitte 
Contest
Win één van de vijf geldprijzen.

Streeknetwerk Vitaal Leisure Land-
schap (VLL) organiseert samen met 
de waterschappen Brabantse Delta en 
De Dommel de Hoos & Hitte Contest. 
Burgers, ondernemers, studenten en 
organisaties: iedereen uit de regio Hart 
van Brabant mag tot en met 31 mei 2017 
zijn plan insturen. Een plan om water-
overlast, hittestress of watertekort om 
te buigen tot een concrete kans voor de 
vrijetijdsector in de regio. Vijf winnaars 
krijgen vervolgens geld en steun om hun 
plan tegen klimaatverandering uit te voe-
ren. De hoofdprijs bedraagt € 5.000,-, de 
publieksprijs is € 2.500,- en er zijn drie 
prijzen van € 1.000,- beschikbaar.

Het gaat om het ombuigen van deze drie 
uitdagingen:
• Wateroverlast als gevolg van hevige 

regenval. 
• Hittestress als gevolg van stijgende 

temperaturen. 
• Watertekort als gevolg van langdurige 

droogte.

Over Vitaal Leisure Landschap (VLL)
VLL is een netwerk van fanatiekelingen 
in de regio Hart van Brabant. Hierin 
werken ondernemers, onderwijs, om-
gevingspartners en overheden samen 
aan een mooi en afwisselend leisure-
landschap. Enerzijds door leisure te 
verbeteren, anderzijds door de natuur te 
beschermen.

Kijk voor meer informatie over de Hoos 
& Hitte contest en spelregels op 
www.dommel.nl/nieuws

Noteert
u even...

Gratis compost

Op zaterdag 25 maar van 10.00 – 15.00 
uur kunt u op vertoon van uw legitima-
tiebewijs gratis compost ophalen nabij 
de milieustraat aan de Dullaertweg in 
Sprang-Capelle. U mag maximaal één 
kuub compost ophalen. Wees er op 
tijd bij, want op = op. Neem zelf een 
schep, emmer/zak of aanhanger mee. 

Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/compostdag 

Schone Maas

Wethouder Jan van Groos en zo’n 30 vrijwilligers hielpen zaterdag 18 maart mee tijdens 
de opschoonactie van de oevers en uiterwaarden van de Bergsche Maas in Waspik. Gede-
puteerde Johan van den Hout was bij de aftrap aanwezig.
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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 
15-03-2017 Tielenstraat Waalwijk (kad.  bouwen bedrijfsruimte met Inrit- of uitrit
 Waalwijk, sectie L, nr. 699) kantoor en aanleggen 2 inritten Bouw 
02-03-2017 Plantlust Waalwijk (kad. 
 Waalwijk, sectie D, nr. 3564) kappen knotesdoorn Kap 
07-03-2017 Burgemeester Moonenlaan Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie D, nr. 3592) kappen 2 taxussen Kap 
08-03-2017 Dr Schaepmanlaan 26 Waalwijk plaatsen dakkapel Bouw 
10-03-2017 Wendelnesseweg-Oost 76 
 Sprang-Capelle aanleggen in-/uitrit Inrit- of uitrit 
09-03-2017 Prof van der Waalsweg 2 Waalwijk interne verbouwing gebouw F Bouw 
24-02-2017 ‘t Vaartje 7 Waspik vervangen dak Wijzigen rijksmonument 
   Bouw 
15-03-2017 Korte Nieuwstraat 2 Sprang-Capelle kappen beukenboom Kap 
15-03-2017 Gerben de Vriesstraat 9 Waalwijk plaatsen aanbouw aan nieuw 
  te bouwen woning Bouw 
02-03-2017 Wilgenplantsoen Waspik (kad.  oprichten duurzame woning Bouw
 gemeente Waspik, sectie M, nr. 1248)   
Procedure 1a is van toepassing.

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
09-02-2017 Scharlo 2 Waspik realiseren 4 kamers t.b.v.  Handelen in strijd
  kamergewijze verhuur ruimtelijke regels 
   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 
16-03-2017 Julianalaan Sprang-Capelle (kad. 
 Capelle, sectie E, nr. 2728) intensief snoeien 17 elzen Kap 
22-03-2017 Rectificatie publicatie 08-03-2017  kappen 14 haagbeuken Kap
 Frans Halslaan Waalwijk (kad. 
 Waalwijk, sectie H, nr. 1646 en nr. 1657)  
17-03-2017 Stationsstraat 126 Waalwijk verbouwen winkelpand Bouw 
16-03-2017 Blyde Incomstelaan Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie H, nr.1642) kappen 1 populier Kap 
17-03-2017 Eerste Zeine 11 Waalwijk aanleggen in-/uitrit Inrit- of uitrit 
20-03-2017 Beatrixstraat 2 Waalwijk plaatsen aanbouw aan achter-
  gevel op eerste verdieping Bouw 
17-03-2017 Baardwijksestraat 78 Waalwijk wijzigen gebruik van wonen 
  naar kamergewijze verhuur  Handelen in strijd
  t.b.v. 12 personen ruimtelijke regels 
15-03-2017 De Coubertinlaan 10a / 10b / 10c /  verplaatsen
 10d / 12 /14 / 16 Waalwijk brandcompartiment Bouw 
16-03-2017 Grotestraat 280 Waalwijk bouwen garage, vervangen  Bouw
  schutting en verbouwen berging Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
14-03-2017 Tilburgseweg 6 Sprang-Capelle uitbreiden café aan oostzijde en  Bouw
  bestaande kozijnen vervangen Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
14-03-2017 tegenover Goudplevier 39 Waspik kappen 1 alnus Kap 
13-03-2017 Europaplein 9 Waalwijk energetisch aanpassen voorgevel Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum ter inzagelegging 
besluit Locatie Omschrijving project Toestemming 
23-03-2017 Vijzelweg 5 Waalwijk plaatsen 2 tanks voor opslag 
  cryogene gassen stikstof  Milieu
  en koolstofdioxide Bouw 
23-03-2017 Schutweg 8 Waalwijk aanbrengen ontgassingplek 
  voor containers Milieu 
Procedures 1a en 4 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 
14-03-2017 Industrieweg 73c Waalwijk opslag en handel van kunst- Milieu 
  harsen en hulpstoffen voor verf-, 
  gieterij- rubben- en papierindustrie 
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 
20-03-2017 Nieuwevaart 39 Sprang-Capelle oprichten antenne opstelpunt  Handelen in strijd
  t.b.v. mobiele telecommunicatie ruimtelijke regels 
   Bouw 
14-03-2017 Jacob Marisstraat Sprang-Capelle 
 (kad. Sprang, sectie B, nr. 5525) kappen 8 eiken en 1 populier Kap 
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:

-  Buurtvereniging ESLA voor het organiseren van een buurtfeest op 2 juli 2017 op het grasveld tussen de flat 
Larixplein en Esdoornstraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 maart 2017.

- Stichting Wolluk Stock voor het organiseren van het evenement Familie festival Wolluk Stock op 1 en 2 juli 2017, 
van 14.00 uur tot 23.00 uur op de locatie Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 17 maart 2017.

- De heer van der Sloot voor het schenken van zwak alcoholische drank voor het evenement 100 jarig bestaan Dr. 
Mollercollege op 9 en 10 juni  2017 op de locatie Olympiaweg 8 b in Waalwijk.  Besluit verzonden op 17 maart 
2017.

- Wieler Comité Jeugdronde Waalwijk voor het organiseren van het evenement de Jeugdwielerwedstrijdjes op 
zondag 7 mei 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur volgens een vast parkoers (Winterdijk – Hooisteeg – Gro-
testraat) in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 maart 2017.

- Volleybal Club Atak ’55 voor het organiseren van het evenement Atak Beach 2017 van 27 tot en met 29 mei 2017 
van 10.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Dorpsplein in Waspik. Besluit is verzonden op 21 maart 2017.

- Oranjevereniging Wilhelmina voor het organiseren van het evenement rondom Koningsdag in de periode van 
21 tot en met 23 april 2017 en op 26 en 27 april 2017 op het evenemententerrein op de locatie Oudestraat in 
Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 22 maart 2017.

- Stichting Liberty-Run-Waalwijk voor het organiseren van het evenement de hardloopwedstrijd Liberty Run Op 
5 mei 2017 van 18.00 uur tot en met 22.00 uur in de binnenstad van Waalwijk. 

 Besluit is verzonden op 22 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 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. 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. Dokters-
post en tennisvelden bereikbaar via bewegwijzeringsborden.

Agenda
U bent van harte welkom:

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 de volgende onderwerpen met inwoners en 
organisaties:
- Brieven van mevrouw A. Hehemann over vervuiling rond afval-

inzamelbakken in de Goeman Borgesiusstraat in Waalwijk
- Raadsvoorstel Herontwikkeling Grotestraat omgeving ‘Schoen-

hoorn’
- Raadsvoorstel Doorstart project insteekhaven Waalwijk
- Raadsvoorstel Tarievenbeleid parkeren Centrum Waalwijk
- Brief van De Sociale Alliantie over samenleving zonder ar-

moede

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: 
- 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-
 Verschelling met 1 jaar
- Algemene financiële en beleidsmatige kaders Gemeenschap-

pelijke regeling SALHA voor concept begroting 2018
- Tarievenbeleid parkeren Centrum Waalwijk.
U bent van harte welkom te komen luisteren (aanmelden is niet 
nodig). 

Donderdag 30 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 informatiebijeenkomst
Onderwerpen: 
- Ontwikkelingen rondom mantelzorg
- Plan van aanpak nieuwbouw SLEM
U bent van harte welkom te komen luisteren (aanmelden niet 
nodig). 

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 en 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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Nieuwstraat: 28-03-2017 tussen 7.30 u. en 14.00 u. i.v.m. opstellen kraan.

Cortembergstraat t.h.v. Blyde Incomstelaan: 27-03-2017 tussen 07.00 u. en 
17.00 u. i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Het volgende verkeersbesluit is genomen.
Verkeersbesluit 22 maart 2017

Het college van Waalwijk heeft gelet op artikel 15WVW 1994 en artikel 12 
van het BABW besloten door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het 
RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats 

op te heffen, in de directe omgeving van:
- Mr. Luybenstraat 4 te Waalwijk, momenteel gekentekend met 53-GB-KD;
- Mr. Troelstrapark 59 te Waalwijk, momenteel gekentekend met 53-LXN-1;

Bovenstaande besluiten zijn op 16 maart 2017 verstuurd. 
Procedure 3 is van toepassing.

Overige bekendmakingen
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften (verordeningen) elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 
- Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de 

bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook ter inzage. 
Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met 
THRM, telefoonnummer 0416-683 456.

Vastgesteld beleid

Het college heeft op 17 januari 2017 het volgende vastgesteld:

006 -  Beleidsregels Jeugdhulp Waalwijk 2017
007 -  Besluit jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017
008 -  Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2015 

(derde wijziging)

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, telefoonnummer 683 456.


