
Begroting 2018 in beeld
HOE KOMT DE GEMEENTE AAN HAAR GELD?

WAARIN INVESTEERT DE GEMEENTE WAALWIJK HAAR GELD IN 2018?

UITKERING RIJK

€ 77.464.602
HUUR EN PACHTINKOMSTEN

€ 8.464.777

TOTALE INKOMSTEN

€ 123.085.892

LOKALE HEFFINGEN

€ 22.787.040

Toeristenbelasting    €      124.588
Hondenbelasting      €      191.252
Begraafrechten     €      305.467
Vergunningen en leges    €   2.228.360
Rioolrechten     €   3.280.324
Afvalstoff enheffi  ng/reinigingsrecht  €   3.664.021
Onroerend Zaak Belasting   € 11.475.598
Precariobelasting     €      197.732
Parkeerbelasting     €   1.199.985
Forensenbelasting    €        15.136
Reclamebelasting    €      104.577
  

RESERVES

€ 4.843.317

GRONDEXPLOITATIE

€ 9.526.156

VEILIGHEID 

€ 10.703.688

SPORT 

€ 6.164.036

BEHEER OPENBARE RUIMTE

€ 14.879.780

VERKEER

€ 2.342.383

FINANCIËN

€ 1.521.456

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

€ 923.737

ECONOMIE

€ 12.567.080

WONEN

€    606.987

WELZIJN 

€  8.117.757

ONDERWIJS/SCHOLING

€  5.914.240

ZORG EN VOLKSGEZONDEHEID
 
€  47.542.647

UITGAVEN

€ 123.077.473

BEGROTINGSRUIMTE

€ 8.419



Woensdag 11 oktober 2017

Op deze pagina vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Waalwijk.
Redactie: Bureau Communicatie, tel. 0416-683456.

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

Eric Daandels nieuwe wethouder 
CDA-er verantwoordelijk voor volkshuisvesting 

De gemeenteraad heeft Eric Daandels (51) donderdagavond benoemd tot wethouder. 
Hij volgt Judith Keijzers op die sinds twee oktober burgemeester van Oirschot is. 
Daandels (CDA) is onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, volks-
huisvesting, stedelijke vernieuwing en monumentenbeleid. Ook is hij wijkwethouder 
voor Waspik.

De nieuwe wethouder heeft zin om 
in Waalwijk aan de slag te gaan. “Een 
mooie gemeente met een krachtige eco-
nomische functie in de regio. Samen 
werken aan de leefbaarheid, juist ook 
in de kernen, zie ik als een mooie uit-
daging.”

Grave
De afgelopen acht jaar was Daandels 
voor het CDA wethouder in de gemeente 
Grave. Daar had hij economische zaken, 
openbare ruimte en bouwen, wonen en 
milieu in zijn portefeuille. Daarvoor was 
hij wethouder en loco-burgemeester in 
Bernheze.
Daandels is getrouwd en vader van drie 
kinderen. Omdat de huidige bestuurspe-
riode tot medio 2018 loopt, blijft hij met 
zijn gezin in Heeswijk-Dinther wonen. 
Hij heeft daarvoor toestemming van de 
gemeenteraad.

Winnaars Waalwijk Ontmoet 
Tijdens het evenement Waalwijk Ontmoet in het Mandema-
kers Stadion zijn zaterdagavond de prijzen uitgereikt aan de 
vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers die het 
afgelopen jaar bijzondere prestaties hebben laten zien. Sinds 

2012 reikt het gemeentebestuur de prijs uit om bijzondere 
prestaties onder de aandacht te brengen. De vrijwilligers, spor-
ters en cultuurvertegenwoordigers kunnen in teamverband 350 
euro winnen en als individu 150 euro.

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 12 oktober in de raadzaal 
van het gemeentehuis
Om 19.00 uur het Waalwijks podium: 
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:
- Vaststellen van de begroting 2018
- Belastingverordening 2018  ( m.u.v. leges en OZB)
Aanmelden om in te spreken en mee te praten over de 
kaderstelling kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Donderdag 26 oktober in de raadzaal van het stadhuis 
Om 19.00 uur het Waalwijks podium: 
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 raadsvergadering (B):
Op de agenda staat bespreking van de 
volgende raadsvoorstellen:
-  Havenverordening Waalwijk 2017
-  Voorbereidende werkzaamheden aanbesteding in-

steekhaven
-  Rapport Rekenkameronderzoek burgerparticipatie
-  Afvalstoffenverordening Waalwijk 2017

U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt 
de raadsvergadering ook live volgen via waalwijk.notubiz.
nl 

Informatie en aanmelden
De agenda’s van deze vergaderingen staan op waal-
wijk.notubiz.nl 

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u 
zich aanmelden voor het Waalwijks podium of om mee 
te praten bij de discussieavond. Neem contact op met 
de griffie als u geen internet hebt. 

Besluiten raadsvergadering op 5 oktober jl. 
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal be-
sluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de be-
sluitenlijst 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. 

Activiteit 
Thuis met Dementie 

Op dinsdag 17 oktober gaan we tij-
dens Thuis met Dementie Waalwijk 
“terug in de tijd” met als thema 
Herfst. Samen met Dianne van Eek-
ert (activiteitenbegeleidster van 
Maasduinen) praten we over vroeger. 
U bent iedere dinsdag tussen 10.00 
en 12.00 uur welkom in het Parkpavil-
joen ingang Wandelpark, Grotestraat 
te Waalwijk. Koffie en thee zijn voor 
eigen rekening, wij zorgen voor iets 
lekkers). Aanmelden kan bij demen-
tieconsulent Marianne de Jongh via 
telefoonnummer 06-1392 3523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

Agenda

eendoosjemetvragen.nl

EEN
DOOSJE
MET

VRAGEN

Kijk voor antwoorden op de meest voorkomende vragen op eendoosjemetvragen.nl, een website 

van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. We hopen dat dit je verder helpt!

Je hebt onlangs wel / niet een doosje jodiumtabletten ontvangen. 
We begrijpen dat je wellicht nog extra vragen hebt. 

De prijswinnaars van dit jaar zijn: Beste Vrijwilligersprestatie 
Individueel: Thomas Heurter en Rick Sterrenburg (390 stem-
men). Zij zetten zich in voor de bouw van een speeltuin op 
evenemententerrein Vrijhoeve in Sprang-Capelle. Beste Vrijwil-
ligersprestatie Team: Vrijwilligers van de 80 van de Langstraat 
(1133 stemmen). Deze groep maakt elk jaar opnieuw dé wan-
deltocht van De Langstraat mogelijk.
Beste Sportprestatie Individueel: Jacobine Klerkx (490 stem-
men). Zij basketbalt op internationaal hoog niveau bij haar 

club Chemcats in het Duitse Chemnitz. Beste Sporterspresta-
tie Team: MO13-1 van voetbalvereniging WSC (803 stemmen). 
Dit kampioensteam zorgt mede voor een stijgende populariteit 
van meidenvoetbal.
Beste Culturele Prestatie Individueel: Thieu Mertens (443 
stemmen). Hij is de man die met Dichterbij Waalwijk poëzie 
dichterbij brengt. Beste Culturele Prestatie Groep: De Tavenu 
(856 stemmen), het jongerencentrum dat garant staat voor uit-
eenlopende evenementen.



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
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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 
29-09-2017 Gompenstraat Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie L, nr. 818) bouw bedrijfspand met kantoor Bouw 
03-10-2017 Vrouwkensvaartsestraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 245) kappen 1 es Kap 
26-09-2017 Grotestraat 222 Waalwijk vervangen kozijnen Bouw 
03-10-2017 Burgemeester Smeelelaan 90  starten schoonheidssalon Handelen in strijd
 Waalwijk aan huis ruimtelijke regels 
03-10-2017 Laageinde 90 Waalwijk aanleggen uitrit naast woning Inrit- of uitrit 
03-10-2017 Patrijs 11 Sprang-Capelle kaprenovatie van een woonhuis Bouw 
30-09-2017 Diepenbrockstraat 7 Waspik vervangen schuur en uitbreiden 
  overkapping Bouw 
28-09-2017 Pakketweg 2 Waalwijk bouwen hellingbaan t.b.v. lossen Bouw 
06-09-2017 Achter de Hoven 2e / 2g  gewijzigde aanvraag nieuwbouw Handelen in strijd
 Sprang-Capelle 2 seniorenwoningen ruimtelijke regels 
   Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
15-09-2017 Mesdaglaan 16 Sprang-Capelle kappen 2 berkenbomen Kap 
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
11-10-2017 Vier Heultjes Sprang-Capelle  oprichten van recreatiewoning Bouw
 (kad. Capelle, sectie N, nr. 846) als modelwoning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
05-10-2017 Koetshuislaan 14 Waalwijk plaatsen dakkapel aan de 
  voorgevel Bouw 
05-10-2017 Winterdijk 30 Sprang-Capelle plaatsen extra dakkapel op 
  rechter dakvlak Bouw 
10-10-2017 ‘t Vaartje 124 Waspik kappen 2 apenbomen Kap 
05-10-2017 achter Laageinde 65e en f Waalwijk kappen 2 iepen Kap 
10-10-2017 Burg Moonenlaan 4 Waalwijk kappen 6 coniferen Kap 
05-10-2017 Emondsstraat 10 Waspik wijzigen voorgevel,  Bouw
  realiseren dakopbouw Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
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 
05-10-2017 Kloosterweg 36 Waalwijk plaatsen erfafscheiding Bouw 
   Handelen in strijd 
   met 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 
03-10-2017 Seringenhof 23 Waalwijk gebruiken woning voor kamer- Handelen in strijd
  gewijze verhuur t.b.v. 4  ruimtelijke regels
  personen (was t.b.v. 7 personen)  
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen 
zijn genomen:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving  
11-10-2017 Vier Heultjes Sprang-Capelle 
 (kad. Capelle, sectie N, nr. 846) Vaststellen nummeraanduiding 626 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Agro Nova voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter 

beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017, gelegen 
aan de Van der Duinstraat 128 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 5 oktober 2017.

- Boerenbond Retail B.V. voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter beschikking stellen dan wel 
voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017, 
gelegen aan de Prof. Lorentzweg 20-22-24 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 oktober 2017.

-  De heer J.C. Hoevenaar voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het Nieuwjaarsconcert Sprang-
Capelle Musica op 13 januari 2018 van 19.00 uur tot 24.00 uur, op de locatie de Gaard 4 in Waalwijk. 

 Besluit verzonden op 4 oktober 2017.
- F. Andriessen Supermarkt B.V. voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf op de locatie Raadhuisplein 29d in 

Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 9 oktober 2017.
- Stichting Sint Nicolaas Intocht Comité Waalwijk voor het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op zon-

dag 19 november 2017 van 12.00 uur tot 16.00 uur op de locatie de Haven aan de Emmikhovenseweg, gevolgd 
door de optocht volgens een vastgestelde route richting het Raadhuisplein in Waalwijk. 

 Besluit is verzonden op 10 oktober 2017.
- v.v. Baardwijk voor een wijziging van de drank- en horecavergunning. Besluit is verzonden op 11 oktober 2017.
-  The Buddharama Temple voor het organiseren van het religieus feest, Loi Kathong op zondag 4 november 2017 

van 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 oktober 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 Evenementen.

Ruimtelijke ordening
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Insteekhaven Waalwijk

Op 3 oktober jl. heeft het college van Waalwijk besloten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het project 
‘Insteekhaven Waalwijk’ vrij te geven voor inspraak.
Gedurende de inspraakperiode van 11 oktober t/m 21 november 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
tijdens reguliere openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxan-
driaweg 6). U kunt de NRD ook raadplegen via de website van de gemeente Waalwijk:
https://www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur/insteekhaven_3985/.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt van 11 oktober t/m 21 november uw reactie op de NRD snel en gemakkelijk digitaal indienen via info@
waalwijk.nl. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het voldoet aan bepaalde 
voorwaarden, die zijn te raadplegen via http://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-
aan-de-gemeente-aanmoet-voldoen_3901.

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar het college van de gemeente Waalwijk, postbus 
10150, 5140 GB in Waalwijk onder vermelding van: ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Insteekhaven Waalwijk’.
 
Wij verzoeken u om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage 
uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is 
voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe 
de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om 
op het MER te reageren.

Voor verdere informatie over de procedure en de inhoud van de notitie kunt u contact opnemen met de heer M. 
de Vries van de gemeente Waalwijk (mdevries@waalwijk.nl/ 0416 - 683 870).

Verkeer
Wegafsluitingen 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
gemeente Waalwijk, tel. 683683. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:
Kloosterweg tussen nr. 38 t/m 42: 20-09-2017 t/m 18-10-2017 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Kloosterweg tussen nr. 42 t/m 58: 18-10-2017 t/m 08-11-2017 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Kloosterweg tussen nr. 2 t/m 38: 08-11-2017 t/m 22-12-2017 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Eikenlaan t.h.v. kruising met Lijsterbesstraat: 16-10-2017 t/m 23-10-2017 i.v.m. aanpassing kruispunt.

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.

Heggewikke tussen nr. 1 t/m 21: 06-10-2017 t/m 27-10-2017 op werkdagen tussen 7.30 u en 16.15 u. i.v.m. wonin-
gen Casade. Omleiding via omliggende wegen.

Waspik:
Geen wegafsluitingen


