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Miel van Kampen 100ste Zap-er

Miel van Kampen is officieel de 100e 
Zwerf-Afval-Pakker in onze gemeente. 
Wethouder Jan van Groos verraste hem 
woensdag 22 november met een taart en 
overhandigde de materialen. Wilt u ook 
Zap-er worden? Neem contact op met 
wijkcoördinator Jan van Horssen, tele-
foon 0416 – 683 456 of kijk voor meer 
informatie op: www.waalwijk.nl -> 
zoekopdracht Zap-er

Opening Raadhuisplein,
u komt toch ook?
Donderdagochtend 14 december 

We zijn bijna klaar met de werkzaamhe-
den aan het Raadhuisplein in Sprang-
Capelle. De laatste bomen en struiken 
worden geplant. Op donderdagochtend 
14 december wordt daarom het plein 
feestelijk geopend. Wethouder Jan van 
Groos opent om 9.30 uur officieel het 
Raadhuisplein. De hele ochtend zijn er 
speciale (markt-)acties. De hele ochtend 
zijn er speciale markt-acties. De markt-
kooplui zorgen voor iets lekkers. 

Renovatie 
Het Raadhuisplein onderging een gron-
dige metamorfose om het dorpshart van 

Sprang-Capelle aantrekkelijk en levendig 
te houden. Begin 2016 startte de werk-
zaamheden. Het oude raadhuis en de 
gebouwen er omheen zijn gesloopt en 
hebben inmiddels plaats gemaakt voor 
appartementen, woningen en een ver-
nieuwde supermarkt. Als laatste richtte 
de gemeente de openbare ruimte op-
nieuw in. Er werden parkeerplaatsen 
aangelegd en de pleinen ten noorden en 
zuiden van de Raadhuisstraat werden 
ingericht. Ook werd de Raadhuisstraat 
‘rechtgetrokken’. Als laatste is het groen 
aangelegd, waardoor het plein nu af is. 

Winnaarsbord Entente Florale

Wethouder Jan van Groos onthulde 
maandagmiddag aan de Veerweg een 
winnaarsbord van de Entente Florale! 
Waalwijk behaalde zilver in de natio-
nale groencompetitie in de categorie 

‘steden’. De gemeente scoorde een 7,8 
voor onder andere haar groenbeleid. Dit 
maakte de jury van de Entente Florale op 
20 september bekend.

Activiteit Thuis  
met Dementie  

Op dinsdag 5 december maken 
we tijdens Thuis met Dementie 
Waalwijk bloemstukjes in winter-
sfeer. Materiaalkosten zijn € 3,00 
per persoon. Niet creatief? Loop 
gezellig binnen en drink een kop 
koffie met ons mee. U bent iedere 
dinsdag tussen 10.00 en 12.00 
uur welkom in het Parkpaviljoen 
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

Extra inzet 
politie bij  
auto-inbraak
Vanaf vandaag zet Basisteam Langstraat 
zich voor drie maanden extra in op het 
gebied van auto-inbraken in onze ge-
meente. De politie zal bij een melding 
naar de locatie komen en daar de aan-
gifte opnemen. Naast het snel opnemen 
van de aangifte wordt er ook buurtonder-
zoek gedaan. Met de extra inzet van de 
politie wordt de heterdaadkans vergroot. 
Deze actie is bedoeld om meer inzicht 
te krijgen op de auto-inbraken, want elke 
inbraak en diefstal is er één te veel.

Snelfietsroute Waalwijk - Tilburg
Nieuw design voor bewegwijzering

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. Aanmel-
den kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Om 19.30 uur discussieavond:
De raad bespreekt in ieder geval het volgende on-
derwerp  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 Ver-
standelijk 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 Legesverordening 2018
- Vaststellen regionale meerjaren Koers Jeugd ( 

hulp) voor de gemeenten 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 Pricewater-

houseCoopers Accountants N.V.

In deze raadsvergadering stelt de raad vast welke 
raadsvoorstellen hamerstukken en bespreekstuk-
ken (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. Aanmel-
den 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 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 23 november jl. 
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal 
besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor 
de besluitenlijst op www.waalwijk.nl (en ga via Be-
stuur naar Raad). Heeft u geen internetaansluiting, 
neem dan contact op met de griffie, telefoon- 
nummer 0416-683 445.

Op korte termijn start de aanleg van de 
snelfietsroute tussen Waalwijk en Til-
burg, de F261. De route loopt van sta-
tion Tilburg in het zuiden tot regionaal 
bedrijventerrein Haven in het noorden. 
Gedeputeerde Christophe van der Maat 
en wethouders Jan van Groos, Gerard 
Bruijniks en Mario Jacobs van de ge-
meenten Waalwijk, Loon op Zand en 
Tilburg ondertekenden woensdag 22 no-
vember hiervoor de overeenkomst met 
afspraken over het tracé, de realisatie 
en de kostenverdeling. De snelfietsroute 
wordt de eerste met nieuwe bewegwij-
zering. De route moet uiterlijk in 2020 
klaar zijn. 

Snelfietsroutes 
Snelfietsroutes zijn comfortabel en snel 
en maken fietsen naar het werk een stuk 
aantrekkelijker. Werknemers die fietsen 
zijn fitter, verkorten de dagelijkse files 
omdat ze hun auto laten staan en dra-
gen bij aan een beter milieu.

Speciaal design
Tot nu toe ontbrak een eigen design 
voor snelfietsroutes. Een design met 
herkenbare markering en informatie op 
het asfalt en uiteraard bewegwijzering. 
Het ontwerpbureau Mijksenaar ontwik-
kelde twee concepten voor nieuwe route-
aanduiding.
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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 
25-10-2017 Gedempte Haven 8 en 10 Waalwijk vervangen hekwerk door 
  hekwerk met schuifpoort Bouw 
31-10-2017 Spuiweg 3 Waalwijk bouwen loods en milieuneutrale  Milieu
  verandering voor geur en geluid Bouw 
02-11-2017 Hooiweg 10 Waspik bouwen vierde bedrijfshal Bouw 
13-11-2017 Grotestraat 401 Waalwijk vestigen van Broma's palet Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
16-11-2017 Dick Flemmingstraat 15  functiewijziging kantoorpand Handelen in strijd
 Sprang-Capelle  ruimtelijke regels 
21-11-2017 Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk plaatsen vlaggenmasten en 
  reclameletters rondom 
  meubelboulevard Bouw 
05-11-2017 Reiger 10 Sprang-Capelle aanbouwen slaapkamer Bouw 
26-10-2017 Cypressenlaan 6 Sprang-Capelle realiseren fietsoverkapping Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (niet complete aanvraag)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning niet-ontvanke-
lijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Datum 
bekendmaking  Locatie Omschrijving project Toestemming 
22-11-2017 Reigerbosweg 12 Waalwijk plaatsen nieuw kozijn Bouw 
21-11-2017 Acaciastraat 13 Waalwijk plaatsen erfafscheiding Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage heeft gelegd:
Datum 
ontvangst Locatie Omschrijving project Toestemming 
26-07-2017 Eerste Zeine 98 Waalwijk brandveilig gebruik  Brandveilig gebruiken
  buitenschoolse opvang bouwwerk 
26-07-2017 Eerste Zeine 96 Waalwijk brandveilig gebruik  Brandveilig gebruiken
  kinderdagverblijf bouwwerk 
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 
23-11-2017 Mr. van Zuylen van Nyeveltstraat  plaatsen dakkapel aan
 17 Waalwijk voorgevel  Bouw 
21-11-2017 t.o. Oudestraat 22 Sprang-Capelle kappen 1 Platanus Kap 
20-11-2017 Schouwslootweg 22 Waalwijk oprichten loswal Bouw 
27-11-2017 Patrijs 11 Sprang-Capelle kaprenovatie woonhuis Bouw 
14-11-2017 Brem 13 Sprang-Capelle starten hondentrimsalon  Handelen in strijd
  bij woning ruimtelijke regels 
23-11-2017 Pakketweg 2 Waalwijk bouwen hellingbaan Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Geweigerd verzoek omgevingsvergunning in te trekken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij besloten heeft de volgende omgevingsvergunning niet in te trekken:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
21-11-2017 Nies van der Schansstraat 3  intrekken omgevingsvergunning
 Sprang-Capelle voor activiteit inrit- of uitrit 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 
23-11-2017 Jan de Rooijstraat 27 Sprang-Capelle veranderen functie van bedrijfs- Handelen in strijd
  woning naar burgerwoning ruimtelijke regels 
23-11-2017 Grotestraat 234 Waalwijk herontwikkelen voormalige  Bouw
  Rabobank Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
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  
14-11-2017 Brem 13 Sprang-Capelle Vaststellen nummeraanduiding 13a 
27-11-2017 Prof. van ’t Hoffweg 15a Waalwijk Intrekken nummeraanduiding 15a 
  Vaststellen nummeraanduiding 15a en 15c 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  De heer S.J.A. Montens voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Atak Beach 2018, 

beachvolleybal op 2 en 3 Juni 2018 op de locatie Dorpsplein in Waspik. Besluit verzonden op 22 november 2017.
-  De heer A.J. Bogers voor het houden van de jaarlijkse oliebollenactie op woensdag 30 december 2017 in diverse 

straten in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 27 november 2017.
-  De heer G. van den Einden voor het organiseren van het Wintercircus op de locatie Vredesplein 12 in Waalwijk. 

Besluit is verzonden op 29 november 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 standplaatsvergunning is verleend: 
- Visserijbedrijf Struik, vertegenwoordigd door de heer J.T. Struik, voor de verkoop van verse gebakken en ge-

rookte vis op de volgende dagen en locaties
 - iedere donderdag op het St. Antoniusplein te Waalwijk van 8.00u tot 22.00u
 - iedere vrijdag op Dr. Kuyperlaan te Waalwijk van 8.00u tot 22.00u
Het besluit is verzonden op 28 november 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.

Milieu

WET MILIEUBEHEER
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:
- Constar Betonwaren B.V., Schouwslootweg 22 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 november 2017 tot en met 27 december 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.

Ruimtelijke ordening
Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk

Vooraankondiging
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 1.3.1 Bro maakt bekend dat er een bestemmingsplan wordt 
voorbereid voor het gebied gelegen ten noorden van de bestaande industriehaven van bedrijventerrein Haven. 
Het betreft de (gedeeltelijke) percelen kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie K, nrs. 343, 358, 359, 360, 361, 
367, 659, 702, 703, 705, 716, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 950, 962, 963 en sectie A, nrs. 1589, 1424, 1425, 1590, 
1591, 1592, 1595, 1596. 

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen 
en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak voorontwerp
Het college van Waalwijk heeft besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ in pro-
cedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de ontwikkeling van een nieuwe insteekha-
ven, containerterminal en een bedrijfspercelen van 9 ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk 
gemaakt.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 30 november a.s. gedurende 6 weken  ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis van Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). Tevens kan het voorontwerp 
worden bekeken op de website van de gemeente Waalwijk: https://www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur/insteekha-
ven_3985/. De digitale versie van het plan is te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via IDN: 
NL.IMRO.0867.bpwwoostinstkhaven-VO01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie over het voorontwerp-bestem-
mingsplan naar voren brengen bij het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen 
van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden ge-
nomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Deze voorwaarden zijn te raadplegen via http://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-
aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 12 december a.s. zal tussen 19.30 en 21.00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden op het 
stadhuis van Waalwijk. Allereerst wordt een korte toelichting gegeven op het project en de procedure, waarna de 
gelegenheid bestaat om kennis nemen van de stukken en uw vragen te stellen. 

Milieueffectrapportage
Zoals eerder is bekendgemaakt, wordt ten behoeve van dit bestemmingsplan een  milieueffectrapportage (MER) 
opgesteld. Tot 22 november jl. bestond de gelegenheid om een reactie in te dienen op de ‘Notitie reikwijdte en 
detailniveau Insteekhaven Waalwijk’. De ingekomen reacties worden thans beoordeeld. De MER wordt gelijktijdig 
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team Ruimtelijk, 
Economie & Werk (mdevries@waalwijk.nl / 0416-683 870).

IUP Grotestraat (oost) en Groen van Prinstererlaan
Het definitieve ontwerp van het project “Grotestraat en Groen van Prinstererlaan” ligt vanaf 29 november 2017 
tot en met 13 december 2017 ter inzage op het stadhuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de heer R. Lemmens Team Ontwerp Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via email 
rlemmens@waalwijk.nl of via telefoon 0416-683 456.

Het ontwerp is ook te bekijken op www.waalwijk.nl/grotestraat

Procedure 1, 2 en 2b is hierbij van toepassing.

Herinrichting Eerste Zeine, tussen Sint Antoniusstraat en fietsknip (huisnummer 8c)
Het definitieve ontwerp van het project “Herinrichting Eerste Zeine” ligt vanaf 24-11-2017 tot en met 07-12-2017 
ter inzage op het stadhuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer M.B. den Hollander Team Ontwerp Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via email mdenhollander@
waalwijk.nl of via telefoon 0416-683 456.

Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.



Woensdag 29 november 2017

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

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

Veerweg tussen Sasweg en Overdiepsekade: 28-11-2017 t/m 30-11-2017 
i.v.m. rooiwerkzaamheden. Omleiding via Waspiksedijk – ’t Vaartje – 
Nieuwe Provincieweg – Polanenweg – Overdiepsekade en vice versa.

Waspik:
Geen wegafsluitingen.

Verkeersbesluit 29 november 2017
 
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-  het parkeren op de parkeerhaven naast Drogerij 2 a te Waalwijk, de 

meest westelijke parkeerplaats, te Waalwijk alleen toe te staan aan het 
voertuig dat momenteel gekentekend is met 70-TV-HN door het plaat-
sen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord.

Bovenstaand besluit is op 29 november 2017 verstuurd en bekend ge-
maakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.


