
Woensdag 22 februari 2017

Op deze pagina vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Waalwijk.
Redactie: Bureau Communicatie, tel. 0416-683 456.

Woninginbraken

Laat carnaval geen feest zijn 
voor inbrekers
Gaat u gezellig carnaval vieren of op 
vakantie tijdens de carnavalsperiode? 
Zorg dan dat uw woning goed is afge-
sloten. De carnavalsperiode is voor in-
brekers namelijk een populaire periode, 
omdat veel mensen dan niet thuis zijn. 
Politie ziet dan ook een toename in het 
aantal inbraken tijdens carnaval. Houd 
geen kater over aan carnaval: neem zelf 
een aantal preventieve maatregelen die 
de kans op inbraak verkleinen.

Wat kunt u doen
- Zorg dat als u weggaat alle deuren 

en ramen gesloten zijn. Zorg dat 
de deur op het nachtslot zit. Sluit 
ook uw schuurtje of garage goed af. 
Hierin staan vaak spullen waarmee 
inbrekers makkelijker uw woning bin-
nenkomen.

- Zorg voor goed hang - en sluitwerk 
dat voldoet aan het politiekeurmerk 
veilig wonen.

- Verstop geen sleutels onder de deur-

mat of onder een bloempot. Dit zijn 
geen geheime plaatsen. Laat ook 
geen sleutels aan de binnenkant van 
de deur zitten. 

- Zorg voor een bewoonde indruk: laat 
de tv aan, laat wat koffiekopjes op 
tafel staan en zorg dat de post dage-
lijks wordt opgeraapt. 

- Gebruik een tijdschakelaar voor uw 
verlichting om de bewoonde indruk 
te versterken.

- Vertel uw buren dat u niet thuis bent, 
en vraag of ze een oogje in het zeil 
willen houden.

- Merk en registreer uw waardevolle 
spullen. 

Verdachte situaties
Ziet u een verdachte situatie? Twijfel 
dan niet en bel 112. Als u direct belt is 
de kans groter dat de politie een ver-
dachte kan aanhouden. 112 daar vang 
je boeven mee!

Opgelet! 
Zakkenrollerij
Carnaval is een gezellige en vooral 
drukke tijd waar veel mensen samenko-
men tijdens bijvoorbeeld de Carnavals-
optocht of in de verschillende cafés. Het 
risico op zakkenrollers is dan groot. Zorg 
dat je je spullen goed opbergt zodat an-
dere er niet makkelijk bij kunnen.

Enkele tips om zakkenrollen tegen te 
gaan:
- Stop bewust je kostbare spullen goed 

weg;
- Zorg dat deze spullen niet makkelijk 

te pakken zijn en houd ze uit het zicht; 
- Sluit de rits van je tas consequent na 

ieder gebruik;
- Stop geen waardevolle spullen in de 

achterzak van je broek;
- Blijf alert!

Boefproof

Maak je smartphone BoefProof
Een smartphone is veel waard en daar-
mee interessant voor dieven! 
Je kunt je telefoon zelf beveiligen: maak 
je toestel onbruikbaar in geval van een 
diefstal. Dan kan je toestel niet terugge-
zet worden naar de fabrieksinstellingen 
en is daarmee onverkoopbaar. Dieven 
kunnen dan ook niet bij de informatie op 
je telefoon zoals bijvoorbeeld je foto’s 
en je contacten.

Hoe werkt dit?
• Bij de meeste smartphones kun je de 

anti-diefstal functies eenvoudig acti-

veren via het instellingenmenu in je 
smartphone.

• Zet via instellingen de functionaliteit 
‘zoek mijn telefoon’ of ‘vind mijn mo-
biel’ aan. 

• Als je smartphone gestolen is, kun je 
via de website van jouw merk of bestu-
ringssysteem je toestel terugvinden of 
op afstand persoonlijke data wissen 
en je toestel blokkeren.

Ga voor meer gedetailleerde informatie 
naar www.boefproof.nl.

Babbeltruc: 

Laat niemand binnen wat ze ook verzinnen

Woningovervallen nemen toe, vooral bij 
senioren. De zogenoemde babbeltruc 
wordt daar meestal bij gebruikt. Met 
uiteenlopende smoezen worden oude-
ren verleid om mensen binnen te laten. 
De smoezen die gebruikt worden om 
binnen te komen sluiten vaak aan bij de 
leefwereld van de ouderen. Dat maakt 
het moeilijk om degene die aan de deur 
staat te weigeren. Vandaar dat er nu een 
landelijke campagne is: Laat niemand 
binnen wat ze ook verzinnen.

Tips:
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst 

wie heeft aangebeld. Kent u de per-
soon niet en vertrouwt u het niet? 
Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat 
hij/zij komt doen. Vertrouwt u het 
nog niet? Bel dan 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt 
zetten, bijvoorbeeld met een kier-
standhouder. Of laat een kijkgaatje in 
uw deur maken. Zo kunt u zien wie er 
voor uw deur staat zonder uw deur 
open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebe-
wijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij 
van de gemeente, een bedrijf of in-
stelling is. Heeft iemand geen legiti-
matie bij zich, maak dan een nieuwe 
afspraak. Vertrouwt u het niet, bel 
dan 112.

4. Om aan hun buit te komen maken 
sommige dieven gebruik van geweld. 
Raak dan niet in paniek. Blijf altijd 
rustig en probeer met praten de man 
of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk 
goed en probeer te onthouden hoe hij 
of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk 
door het raam waar ze heen lopen. Bel 
direct 112 en vertel uw verhaal.

5. Loop nooit met iemand mee naar 
buiten. Vaak komen dieven met z’n 
tweeën. De ene persoon maakt een 
praatje met u, terwijl de andere uw 
huis binnensluipt om uw spullen te 
stelen.

6. Doe uw achterdeur op slot als u al-
leen thuis bent. Soms komt iemand 
via de achterdeur uw huis binnen, 
terwijl u bij de voordeur staat te pra-
ten.

7. Geloof niet alles wat mensen tegen 
u zeggen. Oplichters vertellen vaak 
mooie of juist heel zielige verhalen. 
Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben 
geld nodig of willen u juist iets geven. 
Of ze zeggen dat ze bij een bank of 
de thuiszorg werken. Medewerkers 
van dit soort bedrijven komen niet 
zomaar langs, zij maken van tevoren 
een afspraak.

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinde-
ren of moeders met kinderen kunnen 
oplichters zijn. Of mannen in nette 
pakken.

Aangifte
Bent u toch slachtoffer geworden van 
een babbeltruc en beroofd? Doe dan 
altijd aangifte, want alleen de politie 
kan de daders opsporen. U kunt op 
2 manieren aangifte doen. Door een 
afspraak te maken. Bel hiervoor eerst 
met 0900 – 8844. Of u kunt via inter-
net aangifte doen.
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Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

 

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
tel: 0416 - 68 34 56
website: www.waalwijk.nl
e-mail: info@waalwijk.nl
twitter: Gem_waalwijk

Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56

Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Sluitingen met carnaval

De publieksbalies van de gemeente 
Waalwijk zijn op de volgende dagen 
gesloten:
• Maandag 27 februari 
• Dinsdag 28 februari

U kunt digitaal geboorteaangifte doen 
(via de website, digitaal loket). Een 
afspraak inplannen voor geboorteaan-
gifte kan online via www.waalwijk.nl

Storingsmeldingen kunt u doorgeven 
via de website www.waalwijk.nl wonen/
meldpunt openbare ruimte of, uitslui-
tend als het spoedeisend is, via tele-
foonnummer 0416-683 456. Volg het 
keuzemenu.

Agenda

Energie besparen doe je nu!
Bent u huiseigenaar en wilt u tijdens de 
koude maanden investeren in isolatie of 
andere energiebesparende maatregelen 
voor uw woning? Het isoleren van uw 
huis wordt een stuk aantrekkelijker. Met 
de landelijke subsidieregeling  energie-
besparing eigen huis kunt u tot en met 
31 december 2018 zo’n 20 procent sub-
sidie krijgen als u in uw woning  twee 
isolatiemaatregelen tegelijk laat uitvoe-
ren.  Denk bijvoorbeeld aan de isolatie 
van dak, gevel of spouwmuur of aanvul-
lende energiebesparende maatregelen 
zoals isolerende deuren en kozijnen.

Energiebesparende maatregelen 
en advies
De ‘subsidie energiebesparing eigen 
huis’ ontvangt u als u minimaal twee 
energiebesparende maatregelen tegelijk 
neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie 
als u advies inwint. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (www.RVO.
nl) behandelt de subsidieaanvragen op 
volgorde van binnenkomst. U kunt kie-
zen uit verschillende maatregelen:
• Energiebesparende maatregelen
 U neemt twee of meer energiebespa-

rende maatregelen om subsidie te 
kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit 
isolatie van dak, gevel, spouwmuur, 
vloer/bodem en het aanbrengen van 
hoogrendementsglas.

• Aanvullende maatregelen
 Wilt u een stap verder gaan? Op aan-

vullende energiebesparende maat-
regelen zoals isolerende deuren en 
kozijnen ontvangt u extra subsidie.

• Zeer energiezuinig pakket
 Gaat u nog een stap verder? Voldoen 

uw energiebesparende en aanvullende 
energiebesparende maatregelen aan 
zwaardere eisen van bijvoorbeeld 
isolatie? Wie zijn héle huis of ge-
bouw voorziet van een zeer energie-
zuinig pakket aan maatregelen, krijgt 
een bonus bovenop de subsidie in 
de vorm van een bonusbedrag van  
€4.000,00. Voor verenigingen van 
eigenaren geldt die bonus per appar-
tement. 

Extra financiële mogelijkheid 
Heeft u extra financiële ruimte nodig 
om uw energiebesparende maatrege-
len te kunnen uitvoeren? Het Nationaal 
Energiebespaarfonds geeft particuliere 
huiseigenaren en Verenigingen van 
woningeigenaren een extra financiële 
mogelijkheid bij de financiering van 
energiebesparende maatregelen. Kijk 
voor meer informatie op www.energie-
besparendoejenu.nl of Energiebespaar-
lening.nl 

Verkiezingen Tweede Kamer 
15 maart 2017
Op woensdag 15 maart vinden de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer in 
Nederland plaats. Uiterlijk 1 maart ont-
vangen kiesgerechtigde inwoners van 
de gemeente Waalwijk een persoonlijke 
stempas in de brievenbus. 

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

Noteert
u even...

Dementietocht

De werkgroep Dementievriendelijke 
Gemeente Waalwijk organiseert op 
vrijdag 17 maart van 10.00-12.00 uur 
weer een tocht. In Waalwijk houden we 
deze in het Parkpaviljoen en het Bui-
tenhuis, in Waspik in zorgcentrum De 
Stroming.
Dit jaar is het thema ‘Kennismaken 
met alternatieve bewegingsvormen’. 
Natuurlijk drinken we tijdens de tocht 
ook gezellig een kopje koffie of thee 
met iets lekkers erbij.
Mensen met dementie en hun mantel-
zorgers zijn van harte welkom.

Noteer deze datum alvast in uw 
agenda!

Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 23 februari 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: 
De raad wordt geïnformeerd over de jeugdhulp.  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. Neem ook contact op met de 
griffie als u geen internet hebt. 

Onderwerpen agenda voor discussieavond?
Op 23 februari staan op waalwijk.notubiz.nl de onderwerpen voor 
de raadsvergadering van 23 maart. U kunt raadsvoorstellen die 
op deze agenda staan, agenderen voor bespreking bij de discus-
sieavond, voorafgaand aan deze raadsvergadering. Dit kunt u tot 
uiterlijk donderdag 9 maart doorgeven aan griffie@waalwijk.nl 

Besluiten raadsvergadering op 16 februari jl. 
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal besluiten ge-
nomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de besluitenlijst op www.
waalwijk.nl (en ga via Bestuur naar Raad). Heeft u geen internet-
aansluiting, neem dan contact op met de griffie, tel 0416-683 445. 

Opschonen oevers en 
uiterwaarden Bergsche Maas
Op zaterdag 18 maart 2017 van 9.00 uur 
tot 13.00 uur organiseert de gemeente 
Waalwijk en I.V.N de Waerdman weer 
een opschoningsactie om de oevers 
langs de Bergsche Maas in Brabant vrij 
te maken van zwerfafval. Helpt u mee? 
Houd dan alvast deze datum in uw 
agenda vrij.

Zwerfafval, een gevaarlijk probleem
Zwerfafval langs het water is een groot 
probleem. Het afval zorgt voor een le-
lijk landschapsbeeld en het is ook slecht 
voor het milieu. Het plastic verandert 
door zonlicht en golfslag in ‘microplas-
tics’ en is niet meer uit het water te ver-
wijderen. Zo groeit de ‘plastic soep’ in 
zeeën en oceanen. 

Samen 15 kilometer oevers langs 
de Bergsche Maas opschonen
Na hoogwater blijft er veel troep op de 
oevers en in de uiterwaarden achter. Om 
dat zwerfafval aan te pakken zijn de pro-
vincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat 
Zuid-Nederland, diverse gemeenten, 
terreinbeheerders, waterschappen en 
IVN Brabant het project SCHONEMAAS 
gestart. Samen met comités, verenigin-
gen en groepen inwoners werken zij aan 
de opschoning van een tracé langs de 
Maas. 

Het gebied
De gemeente Waalwijk wil binnen haar 
grensgebied de oevers en uiterwaar-
den tussen Raamsdonk en Doeveren 
schoonmaken. Dit is het gehele gebied 
tussen de twee veerponten die de ge-
meente Waalwijk rijk is.

Aanmelden
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij 
de gemeente Waalwijk via 0416-683 456 
of via info@waalwijk.nl. Meer informatie 
vindt u op www.schonemaas.nl/brabant 
of bij de gemeente Waalwijk via 0146-
683 556 of telschot@waalwijk.nl 
De vrijwilligers krijgen vooraf uitleg over 
de werkzaamheden en gaan onder be-
geleiding aan de slag op 18 maart. De 
gemeente Waalwijk zorgt voor de beno-
digde materialen en voert het afval af. 
De ochtend wordt afgesloten met een 
gezamenlijke lunch.
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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 
13-02-2017 Blyde Incomstelaan Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie H, nr.1642) kappen 1 Populier Kap 
09-02-2017 Hein Jordansstraat (naast  bouwen woonhuis en Inrit- of uitrit
 nummer 20) Waalwijk aanleggen uitweg Bouw 
06-02-2017 Namenstraat 2 Waalwijk verbouwen woning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
02-02-2017 Grotestraat 39-4-41a Waalwijk wijzigen 3 woningen naar 1  Bouw
  woning t.b.v. gebruiken voor  Wijzigen gem. monument
  kamergewijze verhuur Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
24-06-2016 Prof. Lorentzweg 18 Waalwijk gebruiken locatie voor  Handelen in strijd
  detailhandel  ruimtelijke regels 
10-02-2017 Industrieweg 7 Waalwijk magazijnverkoop 10, 11 en 12 Handelen in strijd
  mei en 8, 9 en 10 november 2017  ruimtelijke regels 
13-02-2017 Elzenweg 29 Waalwijk monsterverkoop 18, 19 en 20  Handelen in strijd
  mei en 2, 3 en 4 november 2017 ruimtelijke regels 
08-02-2017 Sprangseweg 21 Waalwijk magazijnverkoop 11, 12 en 13  Handelen in strijd
  mei en 9, 10 en 11 november 2017  ruimtelijke regels 
03-02-2017 van Goyenstraat 7 Sprang-Capelle uitbreiden woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
03-02-2017 Benedenkerkstraat 50 Waspik bouwen nieuwe schuur, bouwen  Bouw
  aanbouw met toiletgroep en  Handelen in strijd
  wijzingen bestemming ruimtelijke regels 
14-02-2017 Nieuwevaart 89 Sprang-Capelle kappen een Populier tussen 
  2 gebouwen Kap 
10-02-2017 Het Fort 30 Waalwijk plaatsen dakopbouw Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 23 februari 2017 tot en met 5 april 2017 de vol-
gende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Datum ontvangst 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
17-05-2016 Laageinde 64 Waalwijk bouwen 10 garageboxen op het  Bouw
  (achter)perceel Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
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 
17-02-2017 hoek Putstraat/Noorder Parallelweg 
 Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie D, 
 nr. 2093) kappen een kastanje Kap 
20-02-2017 Overstortweg 9 Waalwijk plaatsen van hagelnetten Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
16-02-2017 Prof. Lorentzweg 18 Waalwijk gebruiken locatie voor  Handelen in strijd
  detailhandel ruimtelijke regels 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
16-02-2017 Spoorstraat 8a Waspik bouwen woonhuis Bouw 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
10-02-2017 Kloosterweg 17 Waalwijk uitbreiden woonhuis Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Cafe-Restaurant-Pension Landzicht voor het organiseren van een buiten rommelmarkt op 25 juni 2017 op de 

locatie Winterdijk 1 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 15 februari 2017.
-  Broodnodig voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van belegde broodjes op 25, 

26, 27 en 28 februari 2017 van 14.00 uur tot 02.00 uur. Op de locatie Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit ver-
zonden op 17 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.

Standplaatsvergunningen

De volgende standplaatsen zijn verleend voor de periode van 15 oktober 2017 tot 31 december 2017;
- N. Stuij, vertegenwoordigd door de heer N. Stuij, voor de verkoop van oliebollen, wafels en curros op de lo-

catie standplaats “De Els” te Waalwijk;

Het besluit is verzonden op 20 februari 2017.

Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, Woon- en 
Leefomgeving, tel. 0416-683 456. 
De procedures 1 en 3 zijn van toepassing.

Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan Driessen ontwerp uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, 
De Onderkast west, Waalwijk 

Het College van Waalwijk maakt bekend dat een ontwerp uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) voor 18 woningen in deelgebied De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west is opge-
steld.
Het plangebied van dit uitwerkingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door de Mgr. Bekkersstraat. Aan de 
oostzijde vormt een smalle groenstrook de begrenzing, terwijl het plangebied aan de zuidzijde wordt begrensd 
door de Hein Jordansstraat. Aan de westzijde vormt de Burgemeester De Geusstraat de begrenzing van het 
plangebied.

Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van de 18 woningen. Het 
ontwerp uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is voorzien van een 
toelichting.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west ligt met bijbehorende stukken met 
ingang van 23 februari 2016  gedurende 6 weken (t/m 5 april 2017) voor een ieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, 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).

Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met iden-
tificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWBibfase16-ON01 en in PDF via de website van de gemeente www.
waalwijk.nl via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure. Bij verschillen tussen de digitale versie en de 
papieren versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van inzage t/m 5 april 2017 een zienswijze over dit ontwerp uit-
werkingsplan indienen bij ons college. Schriftelijk door tot 6 april 2017 een reactie te zenden naar het college 
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB  Waalwijk en mondeling door hiervoor vóór 6 april a.s. contact op te 
nemen met mevrouw Schreppers, tel.0416-683 456. 
Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in be-
handeling 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 zienswijze ontwerp uitwerkingsplan De Bibliotheek, Fase 16, De Onderkast west.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevr. P. Schreppers van het team Ruimte, Economie 
en Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl 

Verkeer

Wegafsluitingen 

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ge-
meente 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:
Geen wegafsluitingen

Sprang-Capelle:
Veerweg, tussen A59 en Oude Maasje: 01-03-2017 t/m 02-03-2017 i.v.m. graven proefsleuven. 
Overdiepse Polder is bereikbaar via Polanenweg en Zuiderkanaalweg. 
Polder ten oosten van Veerweg is bereikbaar via Labbegats Vaartweg.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Overige bekendmakingen

Vastgesteld beleid

Het college heeft op 7 februari 2017 het volgende vastgesteld:

003 – Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die 
geen huishouden vormen gemeente Waalwijk - wijziging 2017 

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, telefoon-
nummer 683 456.

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

Leutige carnavalsdagen!


