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e-mail: info@waalwijk.nl
twitter: Gem_waalwijk

Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
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Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Nieuwe verkeerssituatie 
Raadhuisplein en-straat
Nieuwe verkeerssituaties zijn altijd even wennen voor weggebruikers. Zo ook bij de 
nieuwe situatie bij het Raadhuisplein en -straat in Sprang-Capelle. We krijgen hier 
vragen over. Hoe zit het nu precies? 

Rechts heeft voorrang 
In de nieuwe situatie is het zo dat de par-
keerplaatsen geen inrit meer hebben. Dit 
betekent dat de voorrang niet geregeld 
is en bestuurders van rechts voorrang 
moeten krijgen! In heel Nederland geldt 
de regel dat als de voorrang niet expli-
ciet is geregeld bestuurders van rechts 
voorrang hebben. Dit zorgt ervoor dat 
het verkeer langzamer moet rijden en is 
hiermee een verkeersremmende maatre-
gel. De maximum snelheid in de Raad-
huisstraat is niet veranderd: 30 km/h. 

Oversteken 
Eén oversteek aanleggen was geen optie 
omdat er drie voor de hand liggende lo-

caties zijn om over te steken van de ene 
kant van het winkelcentrum naar de an-
dere: aan de oostzijde, de westzijde en 
in het midden. Daarom zijn er nu drie 
plekken waar de stoeprand verlaagd is, 
hier kan men oversteken. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen 
Er zijn drie algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen zonder kenteken op het 
Raadhuisplein. Twee aan de noordkant 
aan de zijde van de Bolderik. En nog één 
op het Raadhuisplein. Binnenkort ver-
vangen we drie parkeerplaatsen aan de 
zuidzijde van het plein door twee gehan-
dicaptenparkeerplaatsen zonder kente-
ken. Vlakbij het nieuwe zorgcentrum.

Max van Mierlo (80) uit Waalwijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn verdiensten voor de parochie St. Jan de Doper in Waalwijk. Burgemeester Nol 
Kleijngeld reikte de onderscheiding uit na de viering in de St. Jan. 

Nieuwe dienstregeling bussen 
Arriva
Arriva start vanaf 10 december met een 
nieuwe dienstregeling voor het busver-
voer. 

Reist u veel met het openbaar vervoer? 
Check vooraf www.arriva.nl voor de 
nieuwe bustijden.

Max van Mierlo 
Koninklijk onderscheiden

Noteert
u even...

Feestelijke opening 
Raadhuisplein 

Wethouder Jan van Groos opent don-
derdagochtend 14 december om 9.30 
uur officieel het Raadhuisplein in 
Sprang-Capelle. De hele ochtend zijn 
er speciale markt-acties. De markt-
kooplui zorgen voor iets lekkers. 
U komt toch ook?

Noteert
u even...

Ombudscommissie 
Waalwijk

Ook iets bespreken met de Ombuds-
commissie? Op vrijdag 8 december 
kunt u tussen 15.30 en 17.00 uur te-
recht tijdens een inloopspreekuur in 
BaLaDe aan Balade 1 in Waalwijk. Aan-
melden is niet nodig. 
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/ombudscommissie

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 7 december  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 in ieder geval het volgende onderwerp  met 
inwoners en organisaties:
- Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 

9 november 2017: - nr. 145: brief van Platform VG over aandacht 
voor Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen 
met een beperking

- Groenstructuurplan 2017
Aanmelden om mee te praten kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf 
(graag aangeven bij welk onderwerp). 

Aansluitend op de discussieavond is er een korte raadsvergadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Groenstructuurplan 2017
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waalwijk 2017 

(APV)

- Uitgangspunten Nota grondexploitatie 2018
- Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2018 en Legesveror-

dening 2018
- Vaststellen regionale meerjaren Koers Jeugd ( hulp) voor de ge-

meenten Hart van Brabant
- Herijking begroting Jeugdhulp Regio Hart van Brabant 2017 en 

2018
- Planontwikkeling en procedure Oranjeplein
- Inspraak bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134
- Voortzetting lokaal herstructureringsfonds
- Vaststellen financiële verordening gemeente Waalwijk 2017
- Najaarsbericht 2017
- Gunning accountantsdiensten aan PricewaterhouseCoopers Ac-

countants N.V.

In deze raadsvergadering stelt de raad vast welke raadsvoorstel-
len hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. 
A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. B-stukken komen 
op de agenda van de raadsvergadering op 21 december.
 

Donderdag 14 december 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 informatieavond
Onderwerpen: 
- Kennismaking met Sociale Advies Raad 
- Economisch Programma Langstraat 
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 of om mee te praten bij de discus-
sieavond. Neem contact op met de griffie als u geen internet hebt. 

Besluiten raadsvergaderingen op 28 november jl. 
Tijdens deze vergaderingen heeft de raad een aantal besluiten ge-
nomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de besluitenlijsten 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. 

VOLG ONS OP FACEBOOK, 
TWITTER EN INSTAGRAM 
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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

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 
03-11-2017 André Brokxstraat Waspik  oprichten woning met schuur Inrit- of uitrit
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1057 ged.)  Bouw 
23-11-2017 Schoolstraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie F, nr. 1603) kappen 3 hulst Kap 
24-11-2017 Burgemeester Gescherstraat 2  verwijderen planken aan
 Waspik voorgevel en vervangen door 
  baksteen Bouw 
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 
01-12-2017 Villa Gagel (in groenstrook tussen  kappen 1 beuk Kap
 Korenmolen en Villa Gagel) Waalwijk   
06-12-2017 Stationslaan Waspik 
 (kad. Waspik, sectie F, nr. 1425) kappen 1 esdoorn Kap 
01-12-2017 Grotestraat 222 Waalwijk vestigen proeflokaal en café Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
04-12-2017 Pastoor van der Zijlestraat 2 t/m 40  plaatsen kozijn met postvakken
 Waalwijk in voorgevel van hoofdentree Bouw 
23-11-2017 Hoofdstraat 42 Sprang-Capelle  wijzigen woonhuis (intern  wijzigen gem. monument
  wijzigen en restaureren) Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
28-11-2017 Herman Boerhaavestraat 26 Waspik bouwen vrijstaande woning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
30-11-2017 Fazant 41 Sprang-Capelle uitbreiden woning Handelen in strijd 
   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 
29-11-2017 Stadhoudersdijk 20a Waspik huisvesting arbeidsmigranten Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
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  
23-11-2017 Hoofdstraat 42 Sprang-Capelle Intrekken nummeraanduiding 42 
  Vaststellen nummeraanduidingen 42 en 42a 
28-11-2017 Herman Boerhaavestraat Waspik  Vaststellen nummeraanduiding 26
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1009 ged.)  
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  De heer N. Jongbloed voor ontheffing van de sluitingstijd oud en nieuw 2017-2018 voor het horecabedrijf Mint 

Dinner & Drinks, Grotestraat 147 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 29 november 2017.
-   Mevrouw van der Velden voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Koningsdag 

Besoijen op 26 en 27 april 2018, op de locatie aan de Gradenboog in Waalwijk.  Besluit verzonden op 29 no-
vember 2017.  

-   De heer M. Schilders voor ontheffing van de sluitingstijd van vrijdag 9 maart 2018 tot zondag 11 maart 2018 
tijdens het evenement 60 uur NON Stop Biljarten ten bate van Stichting ZOEZO voor het horecabedrijf café 
de Molenvliet, Laageinde 30 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 30 november 2017.

-   Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voor het uitoefen van een horecabedrijf gelegen aan de locatie 
Kasteellaan 2 in Waalwijk. Het besluit is verzonden op 1 december 2017. 

-   Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voor ontheffing exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf 
gelegen aan de locatie Kasteellaan 2 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 1 december 2017.

-   Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder voor ontheffing verruiming van de sluitingstijd op zaterdag 16 december 
2017 op de locatie Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit is verzonden op 4 december 2017.

-   Mevrouw J.J.W. van Cromvoirt voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Santarun 
op zondag 17 december 2017, op de locatie aan de Markt en Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit verzonden op 
4 december 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.

Standplaatsvergunningen
De volgende standplaatsvergunningen zijn verleend: 
-  Van Wijnen Bloemen, vertegenwoordigd door de heer M.A. van Wijnen, voor de verkoop van snijbloemen, 

kamerplanten en tuinplanten op de volgende dag(en) en locatie(s)
 - iedere zaterdag op Dr. Kuyperlaan te Waalwijk van 8.00u tot 22.00u.
Het besluit is verzonden op 28 november 2017.

-  Friet van Piet, vertegenwoordigd door de heer K. El-Aziz, voor de verkoop van verse friet, shoarma, turkse pizza, 
döner en frisdranken op de volgende dag(en) en locatie(s) - - iedere vrijdag op het St Antoniusplein te Waalwijk 
van 8.00u tot 22.00u.

Het besluit is verzonden op 5 december 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.

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

Frans Halslaan thv Rembrandpark: Fase 1: 11-12-2017 t/m 12-12-2017 thv zuidzijde van het Rembrandtpark. Fase 2: 
13-12-2017 t/m 15-12-2017 thv noordzijde van het Rembrandtpark. Omleiding via Burg. Smeelelaan en Rubenslaan. 
Tijdens fase 1 is het Rembrandtpark vanaf de Groenewoudlaan bereikbaar. Tijdens fase 2 is het Rembrandtpark 
vanaf de Rubenslaan bereikbaar.

Sprang-Capelle:
Oudestraat tussen Molenstraat en Esdoornlaan: 30-10-2017 t/m 22-12-2017 i.v.m. reconstructie.

Wendelnesseweg Oost tussen Schoolstraat en Kruisvaart: 12-12-2017 t/m 14-12-2017 i.v.m. rioleringswerkzaamhe-
den. Omleiding via Hoofdstraat, Hoge Vaart en Heistraat.

Waspik:
Geen wegafsluitingen.

In de gemeentelijke bekendmaking van het verkeersbesluit op 22 november 2017 is abusievelijk de opheffing van 
een gekentekende gehandicaptenparkeerplaats gepubliceerd. 

Intrekking verkeersbesluit van 22 november 2017

Op 22 november 2017 is het volgende gepubliceerd:

Het college van Waalwijk heeft gelet op artikel 15WVW 1994 en artikel 12 van het BABW besloten door verwijdering 
van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te 
heffen, in de directe omgeving van:
- Kerkstraat 108 te Waalwijk, momenteel gekentekend met 37-PT-SB;

Dit verkeersbesluit wordt ingetrokken; de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats in de directe omgeving van 
Kerkstraat 108 te Waalwijk met kenteken 31-PT-SB zal gehandhaafd blijven.
Procedure 3 is van toepassing.

Overige bekendmakingen
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) 
elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl  

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 

037 - Verordening reinigingsrechten 2018
038 - Verordening hondenbelasting 2018
039 - Verordening rioolheffing 2018
040 - Verordening toeristenbelasting 2018
041 - Verordening woonforensenbelasting 2018
042 - Verordening precariobelasting 2018
043 - Verordening reclamebelasting centrum Waalwijk 2018
044 - Verordening parkeerbelastingen 2018
045 - Verordening grafrechten 2018
046 - Verordening marktgelden 2018
047 - Verordening havengelden 2018
048 - Verordening afvalstoffenheffing 2018

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook 
ter inzage. 
Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer 0416-683 456.

Vastgesteld beleid

Het college heeft op 21 november jl. het volgende vastgesteld:
049 –  Privaatrechtelijke parkeertarieven 2018

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, telefoonnum-
mer 0416-683 456.


