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Gemeentelijke gebouwen krijgen 
ruim 3.600 zonnepanelen
Wethouder Jan van Groos legde woens-
dag 8 maart het eerste zonnepaneel op 
het dak van de gemeentewerf in Waal-
wijk. Daarmee heeft de werf de primeur. 
Ook het stadhuis, Zwembad Olympia 
en de sporthallen De Slagen en Eerste 
Zeine krijgen panelen. De in totaal ruim 
3.600 panelen wekken samen net zoveel 
elektriciteit op als circa 275 huishoudens 
gemiddeld verbruiken. 
Op sporthal De Slagen komen er 1.134, 
op sporthal De Zeine 723, op de ge-
meentewerf 690, op zwembad Olympia 
588 en op het stadhuis 490 stuks. Dit is 
het maximale aantal wat op de gebou-
wen geplaatst kan worden.

Wethouder van Groos is dik tevreden 
over het project: “Hiermee zorgen we dat 
de gemeente alleen nog groene energie 
opwekt. Zo leveren we een bijdrage aan 
duurzame elektriciteitsproductie en tegelij-
kertijd laten we zien dat dit soort projecten 
haalbaar zijn.”

Actief klimaatbeleid 
De maatregelen vallen onder het actieve 
klimaatbeleid dat de gemeente voert om 
in 2043 klimaatneutraal te zijn. De kos-
ten van het project bedragen ongeveer 1 
miljoen euro.

Sociale Adviesraad Waalwijk 
gestart 
Op 13 februari jl. startte de Sociale Ad-
viesraad (SAR) van de gemeente Waal-
wijk. De heren Jan van Run (voorzitter), 
Lucas Middelhoff (secretaris en plaats-
vervangend voorzitter) en Richard Hoet-
mer (penningmeester) stellen nu hun 
huishoudelijk regelement op en brengen 
hun eerste advies uit.

Werving extra leden
Tegelijkertijd hervatten wij de wervings-
procedure voor aanvullende SAR-leden. 
Bent u expert op het gebied van parti-
cipatie of jeugd? Kijk dan voor meer in-
formatie op www.waalwijk.nl/vacatures.

NL Doet 2017
Vrijdag 10 maart jl. waren diverse colle-
geleden actief tijdens deze editie van NL 
Doet. Wethouder Judith Keijzers hielp bij 
woonzorginstelling Eikendonk. 

Ook burgemeester Nol Kleijngeld en 
zijn vrouw Inge hielpen daar. Wethouder 
Jan van Groos ‘ontmoette de Margriet-
straat’. 

Groene vingers? Meld u aan 
voor adoptiegroen!
Hoe ziet uw straat eruit? Bent u tevre-
den over het groen in uw buurt? Of 
mag uw straat wat fleuriger? Help uzelf 
en de gemeente door een stuk open-
baar groen te adopteren. 

Samen met buurtbewoners onder-
houdt u het gemeentegroen in uw 
buurt. Dit betekent nieuw groen plan-
ten, verwijderen van onkruid en afval, 
schoffelen/harken en water geven. Bij 
adoptiegroen mogen bewoners zelf 
de planten kiezen en deze op kosten 

van de gemeente aanschaffen. De ge-
meente vergoedt € 12,50 per m2. Op 
dit moment zijn er meer dan 80 loca-
ties in Waalwijk waar bewoners groen 
onderhouden. Daar zijn voorwaarden 
aan verbonden. Er is nog veel groene 
ruimte om te adopteren!

Kijk voor de voorwaarden op: www.
waalwijk.nl (zoek adoptiegroen) of 
neem contact op met Jan van Horssen 
via email jvanhorssen@waalwijk.nl of 
via 0416 – 683 456. 

Noteert
u even...

Inloopavond Veerstraat 
en Korte Geerd Waspik

De gemeente Waalwijk gaat het be-
staande asfalt in de Veerstraat en de 
klinkers in de Korte Geerd vervangen 
door nieuwe klinkers.

Het voorlopig ontwerp is bekend en 
daarom organiseert de gemeente een 
inloopavond. Deze wordt gehouden 
op maandag 20 maart tussen 19.00 en 
20.30 uur in Den Bolder, Schoolstraat 
19 te Waspik. Bewoners kunnen bin-
nenlopen wanneer het ze uitkomt.

Activiteit 
Thuis met Dementie 

Op dinsdag 21 maart gaan we tijdens 
Thuis met Dementie Waalwijk samen 
met Dianne van Eekert praten over 
vroeger. Daarbij geven we ook tips 
voor het maken van een levensboek. 
De activiteit is bedoeld voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers 
en vindt plaats van 10.00 tot 12.00 
uur. U bent welkom in het Parkpavil-
joen ingang Wandelpark, Grotestraat 
te Waalwijk. Koffie en thee zijn voor 
eigen rekening. Aanmelden kan bij de-
mentieconsulent Marianne de Jongh, 
tel. 06-1392 3523. 

Agenda

Gratis compost
Op zaterdag 25 maart a.s. van 10.00 tot 
15.00 uur kunt u op vertoon van uw le-
gitimatiebewijs gratis compost ophalen 
nabij de milieustraat aan de Dullaertweg 
in Sprang-Capelle. U mag maximaal één 
kuub compost meenemen. Met deze 
actie willen wij u bedanken dat u het gft- 
en groenafval gescheiden aanlevert. Het 
scheiden van organisch afval is namelijk 
goed voor het milieu. 
Wees er op tijd bij, want op = op. Ver-
geet niet zelf een schep, emmer of zak 
mee te nemen. Het aanwezige personeel 
helpt mensen die met een aanhangwa-
gen komen met laden. Kijk voor meer 
informatie op www.waalwijk.nl/com-
postdag

Ter inzage processen-verbaal 
2e kamerverkiezing
Vanaf vrijdag 17 maart tot woensdag-
middag 22 maart is het mogelijk om de 
door de burgemeester vastgestelde op-
gave N11 en de processen-verbaal van 

de stembureaus (N10) in te zien op het 
stadhuis. U kunt hiervoor een afspraak 
maken via het klantcontact centrum te-
lefoon 0416-683 456.
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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 
02-03-2017 Jan van Erpstraat Waspik   Inrit- of uitrit
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1058) realisatie nieuwbouwwoning Bouw 
06-03-2017 Canadeseweg Waspik   Inrit- of uitrit
 (kad. Waspik, sectie M, nr. 1079) realisatie nieuwbouw woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
08-03-2017 Willaertpark 22 Waalwijk plaatsen dakkapel Bouw 
10-02-2017 Overstortweg 9 Waalwijk uitbreiden bedrijfshallen en 
  gewijzigd uitvoeren reeds 
  vergunde deel Bouw 
22-02-2017 Frans Halslaan 17 Waalwijk realisatie overkapping Bouw 
03-03-2017 Industrieweg 2 Waalwijk houden stocksales in mei en  Handelen in strijd
  november 2017 ruimtelijke regels 
07-03-2017 Burgemeester van Prooijenstraat  samenvoegen 2 ramen op Bouw
 13 en 17 Waalwijk eerste verdieping en plaatsen 
  extra raam op tweede verdieping  
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 
08-03-2017 Koetshuislaan Waalwijk  bouwen 2 woongebouwen Handelen in strijd
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 2491  met stallingsgarage ruimtelijke regels
 ged./ nr. 2222 ged.)  Bouw 
08-03-2017 Besoyensestraat 29a Waalwijk realiseren bovenwoning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
09-03-2017 Mozartlaan 17 Waalwijk verbouwen winkelpand naar 
  2 winkels, verhogen dak en 
  maken extra entree Bouw 
10-03-2017 Prof. Kamerlingh Onnesweg 6a en  vernieuwen gevels en Handelen in strijd
 8, Prof. Zeemanweg 1 t/m 5a  hoofdentree ruimtelijke regels
 Waalwijk  Bouw 
10-03-2017 achter Watersnip 15 Waspik kappen een Pterocaria en 
  een Alnus Kap 
13-03-2017 van Goyenstraat 7 Sprang-Capelle uitbreiden woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
15-03-2017 naast Vrouwkensvaartsestraat 
 10a/10b Waspik kappen een Prunus Kap 
13-03-2017 Wethouder Smoldersstraat 26 
 Waalwijk bouwen carport Bouw 
13-03-2017 Het Fort 30 Waalwijk plaatsen dakopbouw Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
07-03-2017 van der Hammenstraat 5 Waalwijk kappen een berk 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 
09-03-2017 Raadhuisstraat 64a t/m d  realiseren appartement Bouw
 Sprang-Capelle op 3e verdieping Wijzigen gemeentelijk 
   monument 
07-03-2017 Mozartlaan 17 Waalwijk verbouwen winkelpand naar 
  2 winkels, verhogen dak en 
  maken extra entree Bouw 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluit tot het intrekken en vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het intrekken en vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving
10-03-2017 Prof. Kamerlingh Onnesweg 6a en 8,  Vaststellen nummeraanduiding 6a
 Prof. Zeemanweg 1 t/m 5a Waalwijk (Prof. Kamerlingh Onnesweg)   
08-03-2017 Koetshuislaan Waalwijk (kad. Sprang,  Vaststellen nummeraanduidingen 3 t/m 129
 sectie C, nr. 2491 ged./nr. 2222 ged.) (oneven)  
08-03-2017 Besoyensestraat 29a Waalwijk Intrekken nummeraanduiding 29a 
  Vaststellen nummeraanduidingen 29a en 29c 
09-03-2017 Mozartlaan 17 Waalwijk Intrekken nummeraanduiding 17 
  Vaststellen nummeraanduiding 17 en 17a 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Qurrent 100% groene stroom voor het innemen van een incidentele standplaats op 8 april, 21 april en 8 juni 

2017 op de locatie Grotestraat in Waalwijk. Besluit verzonden op 6 maart 2017.
-  Mevrouw Vogelaar voor het uitoefenen van het horecabedrijf voor lunchroom Ons Moeder op de locatie Raad-

huisstraat 8G in Waspik. Besluit is verzonden op 10 maart 2017.
-  Mevrouw Vogelaar voor ontheffing exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf lunchroom Ons Moeder 

op de locatie Raadhuisstraat 8G in Waspik. Besluit is verzonden op 10 maart 2017. 
-  Mevrouw Barkey voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Familie festival Wolluk-

Stock op 1 en 2 juli  2017 op het evenemententerrein aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit verzonden op 10 
maart 2017.

-  Kermis Gids B.V. voor het organiseren van de kermis Waalwijk in de periode van 5 april 2017 tot en met 9 april 
2017 op de locatie Unnaplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 maart 2017.

-  Kermis Gids B.V. voor het organiseren van de kermis Waspik in de periode van 26 augustus 2017 tot en met 
29 augustus 2017 op de locatie Raadhuisstraat en het Dorpsplein in Waspik. Besluit is verzonden op 14 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.

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:
- Enexis B.V., Valkenvoortweg 11 Waalwijk
- Nisa Kledingreparatie, Grotestraat 209 Waalwijk
- J.G.G. Wouters en W.M.M. Wouters-van den Broek, Stadhoudersdijk 14 Waspik
- Aarts Plastics B.V., Vijzelweg 8 Waalwijk
- Ad van der Westen B.V., Dwarsweg 12 Waspik
- Domino's Pizza Netherlands B.V., Mozartlaan 17 Waalwijk
- KFC, Prof Asserweg 1 Waalwijk
- Wereldkeuken, Prof Asserweg 1 Waalwijk
- Subway, Prof Asserweg 1 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16-03-2017 tot en met 12-04-2017. 
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.

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 16 maart in Scholengemeenschap De Overlaat, 
Eikendonklaan 3 in Waalwijk
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 inwonersavond 
Onderwerp van bespreking is het Plan Akkerlanen. 

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 afva-

linzamelbakken 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. 

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. 

Besluiten raadsvergadering op 9 maart
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal besluiten ge-
nomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de besluitenlijst op www.
waalwijk.nl/raad. Heeft u geen internetaansluiting, neem dan 
contact op met de griffie, tel 0416-683 445. 

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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Verkeer

Wegafsluitingen 

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vra-
gen 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. Dokterspost en tennisvelden bereikbaar 
via bewegwijzeringsborden.

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


