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

Activiteit 
Thuis met Dementie 

Op dinsdag 15 augustus draaien we 
tijdens Thuis met Dementie Waalwijk 
mooie natuurfilms van dichtbij en ver 
weg. Komt u ook gezellig een ochtend 
met ons kijken naar een film over 
Plantloon en Huis ter Heide? Of over 
het leven in de oceanen en de natuur 
van Afrika? De activiteit vindt plaats 
van 10.00 tot 12.00 uur. U bent iedere 
dinsdag welkom in het Parkpaviljoen 
ingang Wandelpark, Grotestraat te 
Waalwijk. Koffie en thee zijn voor eigen 
rekening. 
Aanmelden kan bij dementieconsulent 
Marianne de Jongh, tel. 06-1392 3523 
of m.d.jongh@dewever.nl

Agenda

Energieambassadeurs gezocht
Op veel plekken in ons land zijn vrijwilli-
gers actief als energieambassadeurs. Zij 
worden ook wel klimaatambassadeurs 
of milieucoaches genoemd. Samen met 
buurtbewoners  bekijken zij hoe energie 
te besparen is door bijvoorbeeld isolatie, 
HR++ glas, zonnepanelen en ledverlich-
ting. En met succes! Een kleinschalige aan-
pak als deze blijkt in de praktijk te werken 
en al snel 10 tot 20 procent energiebespa-
ring op te leveren.

Doe mee!
Woont u in Waalwijk, Sprang-Capelle of 
Waspik en bent u geïnteresseerd in het 
verlagen van uw energierekening? Wilt 
u weten hoe u in uw buurt een steentje 
kunt bijdragen aan het verminderen van 
het energiegebruik? Hoe u eenvoudig 
met elkaar kosten kunt besparen? Neem 
dan contact op met regionaal coördinator 

Marjo van Gennip via telefoonnummer 06-
53327691. 

Training en ondersteuning
Als u meedoet, kunt u rekenen op een 
maatgerichte training van vijf avonden. 
Hier doet u kennis op over het organiseren 
van een buurtbijeenkomst, komt u meer te 
weten over energiebesparende mogelijkhe-
den, duurzame energieopwekking en hoe 
u samen met uw buurtbewoners hierin ge-
richte acties uitzet. De training is gepland 
in september 2017.

Hart van Brabant alliantie 
Dit is één van de projecten van de Hart 
van Brabant alliantie (een samenwerking 
tussen negen gemeentes rondom Tilburg, 
dertien duurzame energiecoöperaties, 
Buurkracht comités en andere belangheb-
bende organisaties in Midden-Brabant).

Help, een rat!
Niks zo vervelend als ratten of ander onge-
dierte in uw directe woonomgeving. Voor 
ratten geldt: voorkomen is beter dan gene-
zen. Ratten zijn slimme beesten en laten 
zich zomaar niet vangen. Zorg ervoor dat 
ratten niks te zoeken hebben in uw omge-
ving. 

Als inwoner kunt u zelf veel doen tegen rat-
ten in en om uw huis. Wist u bijvoorbeeld 
dat ratten en muizen op grote schaal mee-
genieten van vogelvoer? 

Preventieve maatregelen 
Niet iedereen is goed op de hoogte van 
wat ratten aantrekt en welke schade ze 
kunnen veroorzaken. Bied bijvoorbeeld 
geen schuilgelegenheden. U kunt de over-
last of schade van ratten beperken en zelfs 
voorkomen, als u de volgende maatregelen 
neemt:

• Laat geen voedsel in en om uw woning 
slingeren

• Strooi geen brood voor de vogels, daar 
komen ook ratten op af

• Gooi geen eten of etensresten op straat
• Dicht gaten en kieren in en om de wo-

ning
• Repareer of vervang kapotte rioolbui-

zen, regenpijpen, ventilatieroosters en 
tegels.

Heeft u alle preventieve maatregelen geno-
men en houdt u toch overlast én is het op 
grond van de gemeente? Maak dan digitaal 
een melding via www.waalwijk.nl/melding 
of bel 0416-683456.  

Wij bestrijden ongedierte als er sprake is 
van overlast of als de volksgezondheid 
wordt bedreigd. Voor bestrijding van rat-
ten op uw eigen terrein bent u zelf verant-
woordelijk. 

Inbrekers gaan niet met vakantie
Het is weer vakantietijd! Maar let op, want 
inbrekers gaan niet met vakantie. Als u lek-
ker weg bent, is het voor hen juist een top-
tijd. Neem dus uw voorzorgsmaatregelen. 

Wat kunt u doen?
De politie probeert zoveel mogelijk wonin-
ginbraken op te lossen. Maar voorkomen 
is beter dan genezen. Gelukkig kunt u 
daar zelf ook veel aan doen. Een tijdscha-
kelaar op de lamp en radio zorgt dat ook 
’s avonds de indruk wordt gewekt dat er 
iemand in huis is. Hiermee zet u inbrekers 

op het verkeerde been. Uw buren kunnen 
u tijdens uw vakantie helpen om een oogje 
in het zeil te houden en ervoor zorgen dat 
uw woning een bewoonde indruk maakt. 
Dit door de post weg te halen, de plantjes 
water te geven, de auto af en toe eens op 
de oprit te zetten en de gordijnen dicht en 
open te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met 
het mooie weer. Een insluiper kan dan 
eenvoudig, zonder in te hoeven breken, uw 

woning binnenkomen en er binnen enkele 
minuten met uw spullen vandoor gaan. 
Leg geen kostbare spullen in het zicht 
en sluit de deuren en ramen waar u geen 
zicht op heeft. Ook al gaat u maar heel 
even naar de buren, boodschappen doen 
of naar boven om bijvoorbeeld de was op 
te hangen. Zorg dat u kunt zien of horen 
wat er gebeurt. 

112 bellen helpt
112 is niet alleen voor gevallen van leven en 
dood, maar ook om boeven op heterdaad 
te arresteren. Ziet u iets verdachts in uw 
omgeving? Een vreemde auto, vreemde 
personen of een andere situatie die u niet 

vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk 
details (kentekens en signalementen) en 
bel direct de politie op 112. Dan is de kans 
groter dat zij de verdachte direct kunnen 
aanhouden. Mede dankzij meldingen van 
burgers daalt het aantal woninginbraken de 
laatste jaren. Steeds meer mensen zijn lid 
van Burgernet en buurtpreventiegroepen.

Website politie
Meer informatie over het voorkomen van 
woninginbraak vindt u op www.politie.
nl in het menu Thema’s. Daar staan ook 
filmpjes over de verschillende methoden 
van inbraak en wat u daartegen kunt doen. 
Daarnaast ziet u in het menu Misdaad in 
kaart waar er de afgelopen drie maanden in 
uw omgeving is ingebroken.



Procedures
 

1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken 
die daarop betrekking hebben, liggen ter inzage 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 afschrift 
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 Vergunningverlening & Be-
lastingen via het algemene nummer 0416-683456. 
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken 
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 con-
tact op met de desbetreffende afdeling.

2a. Indienen zienswijze (Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft de mogelijk-
heid om, gedurende de termijn van de ter inzage leg-
ging, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling 
naar voren te brengen bij het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een monde-
linge 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 voorlopig 
ontwerp en hierop een inspraakreactie te geven. Dit 
kan schriftelijk, gedurende de termijn van terinza-
gelegging. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar 
voren brengen aan het college van Waalwijk, Post-
bus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het hier om de 
uitvoering van werk en gaat, staat tegen de besluit-
vorming 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 indienen. 
Indien bekendmaking aan een belanghebbende eer-
der dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, 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 besluit 
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken 
beroep worden aangetekend door belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan 
worden verweten dat zij geen zienswijze hebben in-
gediend. 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 beroep 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 Rechtbank 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, Postbus 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 behande-
ling genomen als het is verstuurd naar de algemene 
postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voor-
waarden voldoet. Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

Op de gemeentepagina van week 30 is abusievelijk 
de tekst over de van toepassing zijnde procedures 
weggevallen. De tekst op deze pagina over de pro-
cedures, is ook van toepassing op de in de gemeen-
tepagina van week 30 genoemde publicaties waarin 
naar procedures is verwezen.

Woensdag 9 augustus 2017

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.officiele-
bekendmakingen.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 
28-07-2017 Tielenstraat Waalwijk  bouwen bedrijfspand Inrit- of uitrit
 (kad. Waalwijk, sectie L, nr. 808) incl. 2 inritten Bouw 
20-07-2017 van der Merwedelaan Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 896) kappen 1 Populus Kap 
12-06-2017 Prof. Zeemanweg Waalwijk  bouw complex prefab betonnen Bouw
 (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 2498) opslagruimten Inrit- of uitrit 
26-07-2017 Wim Sonneveldstraat 43 Waalwijk realisatie kantoorruimte Bouw 
27-07-2017 Tweede Zeine 40 Waalwijk plaatsen dakopbouw 
  aan achterzijde Bouw 
28-07-2017 Eerste Zeine 98 Waalwijk verbouwen bedrijfspand begane    Handelen in strijd
  grond tot buitenschoolse opvang   ruimtelijke regels 
  en verbouwen bovenwoning   Bouw 
28-07-2017 Burgemeester Couwenbergstraat 3   Bouw
 Waspik plaatsen erfafscheiding Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
21-07-2017 Sluisweg 20 Waalwijk uitbreiding productie ruimte Bouw 
29-06-2017 naast Wijnruitstraat 2 Waalwijk kappen 1 Acer Kap 
29-05-2017 Gradenboog 26 Waalwijk vergroten woning door  Bouw
  dakopbouw Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
20-07-2017 Stationsstraat 22 Waalwijk uitbreiden winkelpand aan  Bouw
  achterzijde op eigen parkeerplaats 
21-07-2017 Gerard Davidstraat 1 Waalwijk renoveren woning door 
  vervangen kozijnen, schilderen 
  gevel, vervangen rieten kap en 
  plaatsen nieuwe dakkapellen Bouw 
25-04-2017 Benedenkerkstraat 48 Waspik oprichten bed and breakfast  Handelen in strijd
  in bestaande stal ruimtelijke regels 
02-08-2017 Burgemeester de Geusstraat 44 
 Waalwijk plaatsen raam in voorgevel Bouw 
27-07-2017 Haagwinde 17 Sprang-Capelle aanvraag uitritvergunning Inrit- of uitrit 
Procedure 1a is van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 10 augustus 2017 tot en met 20 september 2017 
de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Datum ontvangst 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
18-12-2016 Winterdijk 43 Waalwijk verbouwen voormalig pakhuis  Bouwen
  tot woonhuis Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Wijzigen rijksmonument
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 
28-07-2017 Winterdijk nabij nummer 27 
 Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G,   Kap
 nr. 1498) kappen 1 Tillia Werk uitvoeren 
28-07-2017 Winterdijk 10 Waalwijk realiseren belevingscentrum in  Milieu
  het kader van ambachtelijk / Handelen in strijd
  artisanaal bier; combinatie  ruimtelijke regels
  proeflokaal / microbrouwerij  
01-08-2017 achter Annie Romeinstraat 12 
 Waalwijk kappen 1 berk Kap 
03-08-2017 Burg. van Grotenhuisstraat 8   Handelen in strijd
 Waalwijk uitbreiden voorzijde van garage ruimtelijke regels 
01-08-2017 voor Hof van Polanen 12 Waspik kappen 1 Ulmus Kap 
01-08-2017 naast Wijnruitstraat 2 Waalwijk kappen 1 Acer Kap 
27-07-2017 Grotestraat 337a t/m z / 339 en  wijzigen vluchttrap
 339a t/m z / 341 Waalwijk en geluidscherm Bouw 
09-08-2017 tegenover Robert Stolzsingel 1 
 Waalwijk kappen 1 Ulmus Kap 
26-07-2017 Gradenboog 26 Waalwijk vergroten woning door  Bouw
  dakopbouw Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
03-08-2017 Utrechtstraat 28 Waalwijk realiseren carport Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
27-07-2017 Kerkstraat 95 Sprang-Capelle uitbreiden woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
26-07-2017 Benedenkerkstraat 48 Waspik oprichten bed and breakfast in  Handelen in strijd
  bestaande stal ruimtelijke regels 
09-08-2017 Hogevaart 67 Sprang-Capelle aanleggen uitrit Inrit- of uitrit 
04-08-2017 Haagwinde 17 Sprang-Capelle aanleggen uitrit Inrit- of uitrit 
27-07-2017 Prof. Zeemanweg Waalwijk  intrekken omgevingsvergunning
 (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 2498) aanleggen uitweg Inrit- of uitrit 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
01-08-2017 Schouwslootweg 9 Waalwijk verbreden inrit Inrit- of uitrit 
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 
01-08-2017 Prof. Zeemanweg Waalwijk  bouw complex prefab Bouw
 (kad. Waawlijk, sectie E, nr. 2498) betonnen opslagruimten Inrit- of uitrit 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 12 weken is opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
27-07-2017 Altenaweg 18 Waalwijk verbouwen pand voor tijdelijke 
  huisvesting arbeidsmigranten Bouw 
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
- Jongerencentra Waalwijk voor een wijziging van de evenementenvergunning voor Swingen in de Stad en het 

Urban Festival op vrijdag 25 augustus van 19.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 26 augustus vanaf 00.00 uur tot 
en met 01.00 uur en op zaterdag 26 augustus 2017 van 13.00 uur  tot en met 19.00 uur op de locatie, gelegen 
aan het Raadhuisplein, de Grotestraat en op de Markt in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 juli 2017.

- Mevrouw van Cromvoirt voor ontheffing op grond van artikel 35 drank- en horecawet ter ondersteuning van 
het evenement Swingen met de 80 op zaterdag 9 september 2017 van 18.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 10 
september 2017 vanaf 00.00 uur tot en met 01.00 uur op de locatie, gelegen aan het Raadhuisplein en de Markt 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 juli 2017.

- De heer J.J.C. van de Zande voor ontheffing op grond van artikel 35 drank- en horecawet ter ondersteuning van 
het evenement Muzikale ondersteuning van de lopers van de 80 van de Langstraat op zondag 10 augustus 
2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie, gelegen aan het St. Antoniusplein – kruising St. Antoniusstraat 
en Richard Wagnerstraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 3 augustus 2017. 

- Horecagroep Waalwijk B.V. voor een wijzigen van de drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf Tasty 
Italy op de locatie, gelegen aan de Grotestraat 246b in Waalwijk. Besluit is verzonden aan 8 augustus 2017.

- De heer Ophorst voor ontheffing op grond van artikel 35 drank- en horecawet ter ondersteuning van het eve-
nement Bork Totaal op zaterdag 26 augustus 2017 van 19.00 uur tot 23.59, op zondag 27 augustus 2017 vanaf 
00.00 tot 01.00 uur en op zondag 27 augustus 2017 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie, gelegen aan de 
Loeffstraat tot aan het Hoogeinde in Waalwijk Besluit is verzonden op 8 augustus 2017.

- De heer W. van Zelst voor ontheffing op grond van artikel 35 drank- en horecawet ter ondersteuning van het 
evenement de Laatste Draai voor de lopers van de 80 op zondag 10 september 2017 van 10.00 uur tot 18.00 
uur op de locatie, gelegen aan de Kloosterweg/Meerdijk in Waalwijk. Besluit is verzonden op 8 augustus 2017.

- Het bestuur van De Stichting de 80 van de Langstraat voor het organiseren van de wandeltocht De Rabobank 
80 van de Langstraat 2017 op zaterdag 9 september 2017 van 11.00 uur tot 23.59, op zondag 10 september 2017 
18.00 uur met start en finish op het Raadhuisplein – Grotestraat – Markt in Waalwijk. Besluit is verzonden op 
9 augustus 2017.

- Katholieke Mixed Hockey Club Waalwijk voor het organiseren van het evenement de Pubquiz op vrijdag  
11 augustus 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur en op zaterdag de clubavond van 20.00 uur tot 01.00 uur ter 
gelegenheid van de hockeywedstrijd Interland Nederland- India op zondag 13 augustus 2017 van 10.00 uur tot 
22.00 uur op de locatie Olympiaweg 14 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 augustus 2017. 

Procedure 3 is van toepassing. Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraag-
formulier indienen bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Evenementen.

Milieu

MELDINGEN ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat  om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
-  Udo Camp B.V., Taxandriaweg 2 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 augustus 2017  tot en met 5 september 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. 
0416-683456.

Verkeer
Verkeersbesluit  9 augustus 2017
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-  het parkeren op de parkeerhaven schuin tegenover Drogerij 3 te Waalwijk alleen toe te staan aan het voertuig 

dat momenteel gekentekend is met 16-SK-KV door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 
met onderbord.

Bovenstaande besluit is op 9 augustus 2017 verstuurd en bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.

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:
Kleiweg, tussen Duikerweg en Schutweg: 28-08-2017 t/m 29-08-2017 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via om-
liggende wegen.
Midden Brabantweg tussen rotonde Biesbosweg en van Schijndelstraat: Van vrijdag 01-09-17 20:00 u t/m zater-
dag 02-09-17 22:00 u i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via omliggende wegen.
T-splitsing Jan van Eyklaan – Frans Halslaan: 21-08-2017 t/m 22-08-2017 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en 
leidingen. Omleiding wordt ter plaatse aangegeven.

Sprang-Capelle:
Raadhuisstraat t.h.v. Raadhuisplein: 21-08-2017 t/m 03-11-2017 i.v.m. herinrichting Raadhuisplein. Omleiding via 
Bernhardstraat, Spoorbaanweg en Julianalaan. Winkels en bedrijven blijven bereikbaar.
Waspiksedijk t.h.v. Nederveenweg: Van vrijdag 01-09-17 20:00 u t/m zaterdag 02-09-17 20:00u i.v.m. asfaltonder-
houd. Omleiding via omliggende wegen. Nederveenweg bereikbaar via tunnel A59.
Hoofdstraat en Winterdijk, tussen Veerweg en Meidoornweg: 31-08-2017 gedeelte tussen Veerweg en Hoge Vaart, 
01-09-2017 gedeelte tussen Hoge Vaart en Meidoornweg i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via omliggende 
wegen.
Veerweg tussen afrit A59 en Oude Maasje: 21-08-2017 t/m 09-10-2017 i.v.m. reconstructie. Omleiding wordt met 
bebording aangegeven.
Kruispunt Hoge Zandschel – ’s-Gravenmoerseweg – Nieuwe Vaart: 02-09-2017 van 07.00 u. tot 22.00 u. i.v.m. 
asfaltonderhoud. Omleiding wordt ter plaatse aangegeven.

Waspik:
Veerstraat tussen nr. 3 en Pijperstraat: 21-08-2017 t/m 09-10-2017 i.v.m. reconstructie. Omleiding via de Roonlaan.


