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Deel uw ambities  
voor Waalwijk 2025
Wat zijn uw ambities? En zou u die met 
ons willen delen? Dan zijn we op zoek 
naar u! De gemeente Waalwijk ontwik-
kelt op dit moment de nieuwe toekomst-
visie: Waalwijk 2025. 

We willen dat het ook in 2025 en de jaren 
daarna aantrekkelijk wonen, werken en 
recreëren in de gemeente is. Hiervoor 
zijn we op zoek naar mensen die hun 
ambitie voor de toekomst willen vertel-
len. Het maakt niet uit hoe jong of oud 
u bent of wat uw toekomstdroom ook is. 
Dit mag gaan over een opleiding, werk, 
sport, hobby, wonen, familie of waar u 

zich ook mee bezig houdt. Als u maar 
in Sprang-Capelle, Waspik of Waalwijk 
woont en wilt vertellen wat u in de toe-
komst nog wilt bereiken.

Lijkt het u leuk om uw verhaal te ver-
tellen voor in een boek, video, foto en 
op een website? Meld u dan aan via  
2025@waalwijk.nl met als onderwerp 
‘Waalwijk 2025 ambitie’. Geef in de mail 
uw naam en telefoonnummer aan. Wij 
nemen dan contact met u op.
 
Meer weten over de toekomstvisie? Kijk 
op www.facebook.com/waalwijk2025

Werkzaamheden Altenaweg, 
Emmikhovensestraat & 
Zomerdijkweg
Op maandag 24 april aanstaande starten 
de werkzaamheden aan de Altenaweg, 
Emmikhovensestraat en Zomerdijkweg. 
De werkzaamheden worden opgesplitst 
in fases om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken.

Fase 1:
Het werk start met het aanleggen van 
een tijdelijke weg naast de Altenaweg 
(op het huidige fietspad) voor het ge-
motoriseerd verkeer. Daarna wordt het 
riool vervangen en wordt de Altenaweg 
opnieuw aangelegd. Zodra de weg klaar 
is, leggen wij het nieuwe fietspad aan. 
Gedurende de werkzaamheden is de Al-
tenaweg één weekend helemaal afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer. Dit is op 2 
juni vanaf 20:00 u tot en met 3 juni. 
Tijdens deze fase is het fietspad langs de 
Altenaweg afgesloten. Hiervoor wordt er 
een omleiding ingesteld, zoals weerge-

geven met de groene lijn op de tekening. 
Fase 1 is naar verwachting 3 juni afge-
rond.

Fase 2:
Vanaf maandag 29 mei starten de werk-
zaamheden aan de Emmikhovense-
straat. De klinkers worden vervangen 
door asfalt. Hiervoor is het noodzakelijk 
de weg af te sluiten. Verkeer uit en naar 
het centrum wordt omgeleid. De ver-
wachting is dat deze werkzaamheden 
drie weken duren.

Fase 3:
Wanneer de Altenaweg en Emmikho-
vensestraat klaar zijn, starten we met 
de reconstructie van de Zomerdijkweg. 
Tijdsduur 3 weken.
De totale werkzaamheden duren, afhan-
kelijk van de (weers-) omstandigheden, 
tot en met week 28 (15 juli). 

Caravan of aanhangwagen parkeren
Caravans, campers, aanhangers en overige 
kampeermiddelen die op de openbare weg 
geparkeerd staan, kunnen overlast veroor-
zaken.

Wat is toegestaan:
• Kampeermiddelen mogen tot maximaal 

drie dagen aaneengesloten op de open-
bare weg staan als daar géén parkeerver-
bod geldt. Deze periode is bedoeld voor 
het in- en uitruimen van uw kampeermid-
del. 

• Staat het kampeermiddel op uw eigen 
oprit? Dat is toegestaan, tenzij er een ge-
vaarlijke situatie ontstaat. Bijvoorbeeld 
doordat het kampeermiddel het uitzicht 
belemmert voor het overig verkeer. 

Let op! Het voor korte tijd weghalen van 
het kampeermiddel betekent niet dat er op-
nieuw stalling voor drie dagen is toegestaan.
Bovenstaande geldt voor caravan, camper, 
woon-, kampeer-, magazijn-, keet-, aanhang- 
en vouwwagens.

Als de dijk doorbreekt…
Door extreem weer is hoogwater op 
komst. Een dijk in Waalwijk staat op 
doorbreken en de omgeving dreigt te 
overstromen. Wat zijn de gevolgen 
hiervan? Wat voor impact heeft dat op 
bijvoorbeeld de maatschappij, de eco-
nomie, het milieu en de stroom- en wa-
tervoorziening? Welke acties zijn nodig 
bijvoorbeeld voor evacuatie van bewo-
ners en vee of het beperken van milieu-
vervuiling? 

Fictief scenario
Gelukkig is bovenstaand verhaal nu niet 
aan de orde. De kans op een overstro-
ming is ook niet zo groot, maar als het 
gebeurt, heeft het veel impact. Dus wil-
len we ons hierop voorbereiden. Van 18 
tot en met 26 april brengen Veiligheids-
regio Midden- en West-Brabant, wa-
terschap Brabantse Delta en Defensie 
samen met Enexis, Brabant Water, Rijks-
waterstaat en de gemeente Waalwijk de 
risico’s op en gevolgen van een grote 

overstroming in onze regio in kaart. Ook 
maken ze een operationeel plan voor de 
aanpak van deze gevolgen. Een plan dat 
we kunnen inzetten wanneer er echt een 
overstroming is.

Dijkbewaking en -inspectie
In het kader van deze voorbereiding op 
een dreigende overstroming zullen tus-
sen 24 april 08.00 uur en 25 april 16.00 
uur medewerkers van het waterschap de 
dijken in de omgeving Waalwijk inspec-
teren en bewaken. Defensie ondersteunt 
hierbij en zet onder andere de Raven 
(drone) in om de staat van de dijken 
te onderzoeken. Deze dijkbewaking en 
–inspectie zijn zichtbaar voor omwo-
nenden, maar naar verwachting weinig 
overlast geven.

Voorbereid op een overstroming
Hoe bereidt u zich zelf voor op een 
overstroming? Kijk voor handige tips op 
www.veiligheidsregiomwb.nl
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Meer informatie
Heeft u nog vragen over de werkzaam-
heden, neem dan contact op met  
S. Geers, omgevingsmanager van 
de aannemer. Hij is bereikbaar via  
s.geers@rasenberginfra.nl 
of 076-578 1200.
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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 
23-12-2016 Prof. Asserweg 1 Waalwijk verbouwen winkelruimte naar  Reclame
  horeca, bioscoop en casino  Inrit- of uitrit
  en aanbrengen gevelreclame 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 
11-04-2017 Benedenkerkstraat 29 Waspik plaatsen dakkapel Bouw 
12-04-2017 Sprangseweg 15 Waalwijk magazijnverkoop van 25 t/m 27  Handelen in strijd
  mei en 2 t/m 4 november 2017 ruimtelijke regels 
11-04-2017 Prof. Eykmanweg 9 Waalwijk vestigen kapsalon Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedures 1a en 3 zijn 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  
12-04-2017 Putstraat, tussen 12a/b en 14, Waalwijk Vaststellen nummeraanduiding 12e 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Mevrouw Barkey voor het schenken van zwak alcoholische drank voor het evenement Oldtimerdag Waalwijk 

2017 op zondag 13 Augustus 2017  op de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit verzonden op 10 april 2017.
-   De heer J.A.H. Akkermans voor het schenken van zwak alcoholische drank voor het evenement Do Good Food 

Festival 2017 op zaterdag 1 Juli 2017  op het Hertog Janpark in Waalwijk. Besluit verzonden op 10 april 2017.
-   Winkeliersvereniging de Els voor het organiseren van het evenement openingsfeest Winkelcentrum de Els op 

zaterdag 20 mei 2017 op de locatie parkeerterrein De Els Noord in Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 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.

Milieu

WET MILIEUBEHEER

Meldingen 
Aartikel 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:

Woonwereld Onroerend Goed B.V, Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 april 2017 tot en met 17 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.

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:
Altenaweg, tussen Emmikhovensestraat en Industrieweg: 28-04-2017 20.00 u. t/m 30-04-2017 i.v.m. reconstruc-
tie. Omleiding via Industrieweg, Overikweg en Emmikhovensestraat.

Fietspad Altenaweg, tussen Sluisweg en Industrieweg: 24-04-2017 t/m 04-06-2017 i.v.m. reconstructie. Omleiding 
voor fietsers via Noordstraat en Winterdijk.

Sprang-Capelle:
Eikenlaan, Dennenlaan en Berkenlaan: 05-04-2017 t/m 27-05-2017 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Overige bekendmakingen

Besluit tot ontheffing van artikel 8.3 lid 1 van het Bouwbesluit 2012
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 het volgende 
besluit tot ontheffing van artikel 8.3 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 is genomen:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project  
12 april 2017 Altenaweg inclusief werkzaamheden  Werk uitgevoerd buiten de reguliere werktijden op
 aan de Zomerdijkweg en de  36 gelegenheden in een  periode van 24 april 2017
 Emmikhovensestraat in Waalwijk tot 13 juli 2017.  
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluit tot ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 4:6 lid 2 van de Algemene plaatselijke verorde-
ning (Apv) het volgende besluit tot ontheffing van artikel 4:6, lid 1 Apv is genomen:

Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project  
12 april 2017 Altenaweg inclusief werkzaamheden  Het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten
 aan de Zomerdijkweg en de  of het verrichten van handelingen waardoor voor de
 Emmikhovensestraat in Waalwijk omgeving geluidhinder kan ontstaan op werk uitgevoerd 
  buiten de reguliere werktijden op 36 gelegenheden in 
  een periode van 24 april 2017 tot 13 juli 2017. 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Vastgesteld beleid

De raad heeft op 4 februari 2016 het volgende vastgesteld:
014 – Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016-2019

Dit document ligt ter inzage bij het team HRM & Ondersteuning en de openbare bibliotheek aan de Wilhelmi-
nastraat in Waalwijk. 
Wilt u hiervan een exemplaar, dan kunt u contact opnemen met het team HRM & Ondersteuning, telefoonnum-
mer 683 456.

Agenda
U bent van harte welkom:

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 de volgende onderwerpen met inwoners en 
organisaties:
- Raadsvoorstel Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke 

ondersteuning Waalwijk
- Brief Tour de Force over Agenda Fiets 2017-2020
- Brief Cliëntenraad RIBW Brabant over beschermd en begeleid 

wonen
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 Spoor-

straat 29 Waspik
- Planontwikkeling Mercatorlaan 1 (Samarja) 
- Doorstart project insteekhaven Waalwijk

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 aan-
melden voor het Waalwijks podium en om mee te praten bij 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


