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Stadstuin achter voormalig 
gemeentehuis
Nieuwe entree naar centrum Waalwijk

Het parkeerterrein achter het voormalige gemeentehuis wordt een stadstuin. Zo ont-
staat een nieuwe entree naar het centrum vanaf de Winterdijk. Het braakliggende 
grasveld aan de Hooisteeg is straks ook onderdeel van de tuin. De bouwplannen voor 
die locatie zijn van de baan. 

De route van het parkeerterrein aan de 
Taxandriaweg richting de binnenstad 
moet zorgen voor een verrassende en-
tree naar het centrum. Daarom veran-
dert het terrein achter het voormalige 
stadhuis in een stadstuin met ruimte 
voor kunstwerken en een uitgelichte 
looproute. De achterkant van het ge-

bouw krijgt extra belichting. Het leeg-
staande bodehuisje is beschikbaar voor 
andere zaken zoals bijvoorbeeld horeca 
of tentoonstellingen. Voor het aanleg-
gen van de tuin is 3 ton beschikbaar uit 
het overschot van de jaarrekening 2015. 
Het werk begint dit kwartaal en moet 
voor de zomer klaar zijn. 

Verkiezingen Tweede Kamer 
15 maart 2017

Woensdag 15 maart worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland 
gehouden. Bent u kiesgerechtigd? Dan ontvangt u uiterlijk 1 maart uw persoonlijke 
stempas in de brievenbus. 

Wilt u stemmen bij volmacht, stemmen in een andere gemeente of bent u voor 
werk in het buitenland en wilt u wel stemmen? Kijk dan op www.waalwijk.nl/ver-
kiezingen of  www.elkestemtelt.nl voor meer informatie of neem contact op met 
team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk (0416-683 456). 

Inrichting
De inrichting van het park maakt straks 
het oorspronkelijke karakter van de 
Hooisteeg voelbaar. Dat gebeurt met 
vakken met planten waar eerst arbeiders-
woningen stonden en een rij leibomen 
die het park afschermen van de straat. 
In het park komen daarnaast bankjes en 
speeltoestellen. Verder is er ruimte voor 
het plaatsen van bijvoorbeeld het Meisje 
aan de Fontein.

Projectontwikkelaar Jansen de Jong ziet 
af van de bouwplannen voor het terrein 
aan de Hooisteeg en krijgt in ruil daar-
voor mogelijkheden om te bouwen in 
Landgoed Driessen. Daardoor kan het 
veld aan de Hooisteeg straks onderdeel 
zijn van de stadstuin. 

Wet Blue
Om de entree naar het centrum verder 
te verfraaien, werkt de gemeente samen 
met de Rabobank ook aan een bijzon-
dere lichtroute in Wet-Blue, de kleur die 
leer heeft nadat met chroom is gelooid. 
De Hooisteeg, het nieuwe hoofdkan-
toor van de Rabobank en het stadhuis 
worden als eerste uitgelicht in die kleur. 
Het is de bedoeling om meer panden 
en/of markante plekken in het centrum 
van Waalwijk met een link met leer met 
Wet-Blue te belichten. Het idee daarvoor 
komt van lichtarchitect Arjen van der 
Cruijsen.

Volgende stap in gebieds-
promotie De Langstraat
Dongen, Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk zetten een volgende stap in de 
samenwerking op het gebied van toe-
risme en recreatie. Zij gaan aan de slag 
met een gezamenlijke marketingstrate-
gie voor De Langstraat. 

De kracht van het gebied ligt in de com-
binatie van grote individuele trekkers 
(de Efteling, Loonse en Drunense Dui-
nen, de vesting Heusden) en gastvrije 
lokale parels in het hart van Brabant. 
De marketingstrategie gaat uit van een 
themagerichte aanpak gebaseerd op drie 
pijlers: Design & Ambacht, Beleving & 
Vermaak en Natuur & Cultuurhistorie. 

De vier gemeenten hebben besloten 
de toeristische bureaus en Uitpunten 

nadrukkelijk te betrekken bij het verder 
uitwerken van de strategie tot een con-
creet marketingplan met een huisstijl, 
communicatiemiddelen en onderne-
merspakketten. Tegelijkertijd gaat een 
onafhankelijke professional samen met 
de huidige uitvoeringsorganisaties en 
gemeenten op zoek naar de ideale sa-
menwerkings- of organisatievorm voor 
het uitvoeren van de marketingstrategie. 
De planning is om in mei 2017 duide-
lijkheid te hebben over hoe de ideale sa-
menwerkings- of organisatievorm voor 
De Langstraat er uit komt te zien. Het 
tweede deel van 2017 is bedoeld voor het 
invoeren van de plannen, zodat vanaf ja-
nuari 2018 de nieuwe samenwerkings- of 
organisatievorm operationeel is!

Agenda

U bent van harte welkom:

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 
Waalwijk 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 de volgende onderwerpen met inwo-
ners en organisaties:
- Raadsvoorstel reconstructie nieuwe Provincieweg incl. 

rotonde ’t Vaartje
- Brief van FNV over Wmo-checklist
- Raadsvoorstel Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017
- Raadsvoorstel Besluit en beleidsregels jeugdhulp 
 Waalwijk 2017
- Brieven van Koninklijk Nederlands Vervoer en CNV 

over aanbesteding vervoer
- Brief FNV taxi betreffende inkoop taxivervoer
- Brief gemeente Haaren betreffende motie over 
 provinciale verordening stikstof
- Raadsvoorstel Kadernota vastgoed
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 
 commissieleden 2017
- Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Taxandriaweg, 

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

Informatie en aanmelden
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 en om mee te 
praten bij de discussieavond. Neem ook contact op met 
de griffie als u geen internet hebt. 

Besluiten raadsvergadering op 2 februari jl. 
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal beslui-
ten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de besluiten-
lijst op www.waalwijk.nl (en ga via Bestuur naar Raad). 
Heeft u geen internetaansluiting, neem dan contact op 
met de griffie, tel 0416-683 445. 

Raad op werkbezoek bij Tavenu
U bent van harte welkom!

Morgenavond, donderdag 9 februari, brengt de raad 
een werkbezoek aan Stichting Jongerencentra Waalwijk 
bij de Tavenu, Taxandriaweg 13 in Waalwijk. Dit werk-
bezoek is openbaar dus u bent ook van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig.

Onderwerpen als het jongerenwerk algemeen en de 
kerntaken van Stichting Jongerencentra Waalwijk 
komen aan bod. Ook krijgt de raad informatie over de 
belevingswereld van jongeren en hoe problemen voor-
komen kunnen worden (preventie). 
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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 
26-01-2017 Heistraat 155 Sprang-Capelle veranderen platte dak puntdak 
  achterzijde woning Bouw 
27-01-2017 Emmikhovensestraat 8 Waalwijk plaatsen tijdelijke tent / Milieu
  overkapping  Bouw 
20-01-2017 Prof Minckelersweg 1 Waalwijk bouwwerk opdelen in drie 
  brandcompartimenten Bouw 
31-01-2017 Margrietstraat 95 a Waalwijk verbouwen kantoor tot 2 
  appartementen Bouw 
29-01-2017 Winterdijk 1 Sprang-Capelle vergroten terras Bouw 
30-01-2017 Brugstraat 1 Waspik bouwen uitbouw zijgevel Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 9 februari 2017 tot en met 22 maart 2017 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Datum ontvangst 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
05-10-2016 Vrouwkensvaartsestraat 45 Waspik wijzigen vergunning houden van 
  vleesstieren 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 
02-02-2017 Floris V-laan 13c Waalwijk uitbreiden woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
27-01-2017 ‘t Vaartje 112 a Waspik vernieuwen voorgevel Bouw 
03-02-2017 Orteliuslaan 18 Waalwijk uitbreiden woonwagen Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
27-01-2017 Vooreinde 3 en 5 Waalwijk aanbrengen nieuwe 
  dakconstructie Bouw 
02-02-2017 Schoolstraat 43 Waspik plaatsen houten terras- Handelen in strijd
  overkapping ruimtelijke regels 
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 
06-02-2017 Nieuwevaart 39 Sprang-Capelle oprichten antenne opstelpunt Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
03-02-2017 Vrouwkensvaartsestraat 41 Waspik verbouwen woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen

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

-  S.J.A. Montens voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Beachvolleybal van 
Volleybalclub Atak’55 op 27 en 28 mei 2017 op de locatie Dorpsplein in Waspik. 

 Besluit verzonden op 30 januari 2017.
-  De heer M. Schilders voor vrijstelling van het sluitingsuur van vrijdag 10 tot zondag 12 februari 2017 tijdens 

het evenement 60 uur NON Stop Biljarten ten bate van Stichting ZOEZO voor het horecabedrijf café de Mo-
lenvliet, Laageinde 30 in Waalwijk. 

 Besluit is verzonden op 2 februari 2017.
-  Stichting Jeugdcarnaval Waspik voor het organiseren van de carnavalsoptocht Maonenblussersland op zon-

dag 26 februari 2017 van 12.30 uur tot 16.30 uur door diverse straten in Waspik. 
 Besluit is verzonden op 3 februari 2017.
-  De heer H.J.M. van Ginneken voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens de opening van de Ra-

bobank op 17 februari 2017 op de locatie Taxandriaweg 8 in Waalwijk. 
 Besluit verzonden op 3 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:
- Attan V.O.F., Grotestraat 269 A Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 09-02-2017 tot en met 08-03-2017. 
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.

Ruimtelijke ordening

Landgoed Driessen
Inspraak concept Nota van Uitgangspunten plandeel Lommerrijk

Op 13 maart 2017 wordt een inloopavond gehouden in sporthal De Slagen, de Gaard 2 in Landgoed Driessen. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Aanleiding
In verband met de voortgang van de bouw van woningen en bijbehorende voorzieningen in Landgoed Driessen 
wordt een nieuw deelgebied in ontwikkeling genomen, Lommerrijk. 
Dit gebied, het Lommerrijk, is de meest westelijk gelegen ontwikkeling van de 1e fase van Landgoed Driessen. 
Het deelgebied grenst aan de oostzijde aan de deelgebieden De Bibliotheek en De Villa, aan de noordzijde aan 
de Noorderallee met de daaraan grenzende Driesser Velden en aan het westen aan het huidige agrarische gebied 
dat in de volgende fase ontwikkeld zal worden als de Orangerie en biedt ruimte voor ca. 200 woningen.

Toelichting
Het bestemmingsplan Driessen is een globaal bestemmingsplan dat gefaseerd per gebiedsdeel wordt uitgewerkt 
met een of meer uitwerkingsplannen voor concrete bouwplannen. Voordat het college dergelijke plannen vaststelt 
schrijft het bestemmingsplan voor dat het college eerst een (concept) nota van uitgangspunten opstelt die na 
inspraak door het college wordt vastgesteld.
Op grond van het bestemmingsplan bevat de concept-Nota van Uitgangspunten voor het Lommerrijk de ruim-
telijke en stedenbouwkundige hoofdopzet voor dit deelgebied, de hoofdopzet voor groen en verkeer en geeft 
inzicht in de actuele woningbehoefte, de beoogde beeldkwaliteit van de bebouwing en het openbaar gebied en 
duurzaam bouwen.

Inzage en reacties
Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht ligt de concept Nota van 
uitgangspunten Lommerrijk,  met ingang van 9 februari gedurende 6 weken, t/m 22 maart,  voor iedereen ter 
inzage bij de receptie van het stadshuis, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 
8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het 
plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
De concept nota is ook langs elektronische weg als pdf te raadplegen via de website www.waalwijk.nl, via zoekop-
dracht: Landgoed Driessen en klik op concept Nota van Uitgangspunten Lommerrijk.
Binnen genoemde termijn, tot en met 22 maart, kan een ieder een reactie op deze concept nota van uitgangspun-
ten geven. Schriftelijk door binnen genoemde termijn een reactie te zenden naar het college van Waalwijk, postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Mondeling door daarvoor een afspraak te maken mevrouw Pascal Schreppers, telefoon 
0416-683 456. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht 
kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en 
aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden 
mailbericht, onder vermelding van inspraakreactie concept Nota van Uitgangspunten Lommerrijk.

Inloopavond
Op 13 maart 2017 wordt een inloopavond gehouden. U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in 
sporthal De Slagen in Landgoed Driessen. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen en informatie krijgen over 
de concept Nota van Uitgangspunten. 

Nadere informatie
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met mevrouw P. Schreppers, telefoon 0416-683 456.

Onherroepelijk bestemmingsplan Burg. Moonenlaan 5
Het bestemmingsplan Burg. Moonenlaan 5 is met ingang van 25 november 2016 onherroepelijk van kracht gewor-
den, omdat binnen de beroepstermijn geen beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ontvangen. Het plangebied ziet sec op locatie van het oude Dr. Mollercollege, Burgemeester Moonenlaan 
5 Waalwijk. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een 
nieuwe ontwikkeling in de vm. school. Het schoolgebouw zal worden omgebouwd tot circa 50 appartementen.
Het bestemmingsplan is langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl met ID nr. NL.IMRO.0867.BurgMoonenlaan005-va01 en via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl via 
zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure, snel naar onherroepelijke plannen. Het bestemmingsplan is op 
afspraak ook in papieren versie in te zien tijdens openingstijden van het stadhuis.

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Haven 8, fase 1’, Waalwijk
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Haven 8, fase 1’ met ingang van 9 
februari a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan voorziet in een bedrijfsbestemming voor grootschalige logistiek op een perceel met een 
grootte van ca. 8,35 ha. op bedrijventerrein Haven 8. Het plangebied ligt direct ten oosten van het in aanbouw 
zijnde distributiecentrum van Bol.com en is bedoeld als uitbreidingsmogelijkheid (fase II) hiervoor.

Procedure 1 is van toepassing. Tevens kan het ontwerp worden bekeken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. 
De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, 
met IDN: NL.IMRO.0867.bpwwhaven8fase1-on01.

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

Tweede prijs voor uitvinding regionale ambtenaren 
Slimme uitvinding ‘GoFlow’ zorgt voor betere doorstroming water 

De ‘GoFlow’, een uitvinding van mede-
werkers van de gemeenten Waalwijk en 
Breda, behaalde donderdag 2 februari de 
2e plaats bij de RIONED-Innovatieprijs 
2017, een landelijke innovatieprijs van 
de rioolbranche. Hun ‘GoFlow’ zorgt 

dat water bij stuwen in sloten en beken 
ongehinderd weg kan stromen. Dat 
voorkomt wateroverlast. In tijden van 
droogte zorgt het juist voor het langer 
vasthouden van water. 

Jos van Westerloo, beleidsmedewerker 
water bij de gemeente Waalwijk, kwam 
op het idee voor de GoFlow tijdens een 
huishoudelijk klusje: het leegmaken van 
de wasmachine met daarin een wasbol. 
De GoFlow is een halve geperforeerde 

bol die voor een stuwdoorlaat komt. 
Stuwopeningen raken regelmatig ver-
stopt met ophopend vuil en werken dan 
niet goed. De GoFlow is een simpele en 
doeltreffende technische oplossing om 
verstopping van stuwdoorlaten te be-
perken. Gezamenlijk met medewerkers 
van de gemeente Breda zijn testen uit-
gevoerd waarbij de functie van de GoF-
low is bewezen.

RIONED 
Stichting RIONED is de koepelorganisa-
tie voor stedelijk waterbeheer en riole-
ring in Nederland. Op de website www.
riool.net is meer informatie te vinden 
over de innovatieprijs van RIONED.
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Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het be-
stemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepa-
lend.
Procedures 2 en 5 zijn van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren 
worden gebracht bij de gemeenteraad van Waalwijk.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelich-
ting op het plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via 
mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683 456.

Overige bekendmakingen

Bestuur Baanbrekers stelt beleidsregels Participatiewet 
vast

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuurs- 

orgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 
en de Wsw in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 9 
december 2016 het gewijzigde Verzamelbesluit Beleidsregels Participatie-
wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast. In de nieuwe verordening staan de 
uitgangspunten voor de inspraak van cliënten op het beleid op het gebied 
van werk en inkomen van Baanbrekers.

De beleidsregels sluiten nauw aan bij het beoogde maatschappelijke effect 
van de Participatiewet en voldoen aan de verplichtingen van de Participa-
tiewet als het gaat om het verstrekken van inkomensondersteuning, het 
laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en het ver-
strekken van voorzieningen. De beleidsregels zijn een uitwerking van de 
wet, jurisprudentie en van reeds vastgesteld beleid. Deze ontwikkelingen 
zijn de reden voor aanpassing van het Verzamelbesluit. 

Harmoniseren
Om het bijstandsbeleid in Midden-Brabant regionaal te harmoniseren is 

het Verzamelbesluit Beleidsregels onder verantwoordelijkheid van het Re-
gionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant opgesteld. In het algemeen betreft 
de aanpassing geen gewijzigd beleid, maar gaat het om ‘onderhoud’ om 
de uitvoering voor uitkeringsgerechtigden te vereenvoudigen en de toe-
gang tot voorzieningen te versimpelen. De aanpassingen hebben, naast 
technische aanpassingen, betrekking op:
• Stimuleringspremie ook inzetbaar voor niet-uitkeringsgerechtigden.
• Uitbreiding van het begrip commerciële kostendeling.
• Meer rekening houden met omstandigheden van persoon en gezin bij 

toepassing boete, terugvordering en invordering.

Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 treedt de dag na deze publicatie in werking. Het verzamelbesluit 
ligt twaalf weken - tot 8 mei a.s - ter inzage in het stadhuis van Waalwijk.


