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Onze belastingaanslagen 
digitaal ontvangen? 
Meld u aan via MijnOverheid

Jaarlijks ontvangt u één of meer belas-
tingaanslagen van ons. Deze kunt u ook 
digitaal ontvangen in uw berichtenbox 
op mijn.overheid.nl (MijnOverheid). 

Overzichtelijk
MijnOverheid biedt u toegang tot uw 
post, uw persoonlijke gegevens en uw 
lopende zaken van steeds meer over-
heidsdiensten zoals de belastingdienst, 
Kadaster, RDW, SVB en UWV. De berich-
tenbox is overzichtelijk, veilig en altijd 
beschikbaar. 

MijnOverheid account
Heeft u al een MijnOverheid account? 
Ga dan naar mijn.overheid.nl en scha-
kel het ontvangen van berichten van de 
gemeente Waalwijk in. Wilt u een seintje 
via e-mail als er post voor u is? Schakel 
dan uw e-mailnotificatie in onder ‘instel-
lingen’.

Activeren
Nog geen account? Activeer deze via 
mijn.overheid.nl. Hier vindt u ook de 
uitleg hoe u in vier stappen uw account 
kunt activeren. Geen DigiD? Vraag deze 
dan eerst aan via digid.nl/aanvragen.

Gymzaal Floris V-laan 
in Waalwijk in verkoop
Beste plan prijs-kwaliteitsverhouding wint

De leegstaande gymzaal aan de Floris 
V-laan 9 in Waalwijk gaat in de verkoop. 
De gemeente doet het pand en de bijbe-
horende grond (in totaal 1600 vierkante 
meter) van de hand.

Dat gebeurt door een prijsvraag uit te 
schrijven, zodat het plan met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding wint. Er zijn 
meerdere mogelijkheden, zoals her-
bestemming of sloop en vervolgens 
nieuwbouw. Het is aan de initiatiefne-
mer om een creatief en verrassend plan 

te bedenken.

We nodigen geïnteresseerden nadruk-
kelijk uit een totaalplan in te dienen. Zij 
kunnen tot 1 februari het verkoopdocu-
ment opvragen via info@waalwijk.nl en 
hun belangstelling kenbaar maken. In 
het document staan de voorwaarden 
waaraan een plan moet voldoen, de 
verkoopprocedure en de onderwerpen 
waarop wij een plan beoordelen. Alle 
plannen moeten uiterlijk 28 februari 
binnen zijn.

Information on website 
in English and Polish
Online services extended

Starting today, certain information on 
waalwijk.nl will be available in English 
and Polish. The information is for our 
(new) residents who have insufficient –
or no- knowledge of the Dutch language. 
What kind of information? For example: 
information about depositing waste or 
information on immigration or moving 
to a foreign country. 

Resident panel
One of the points from the resident 
panel ‘Digital services’ is attention for 
our residents who have insufficient - or 
no - knowledge of the Dutch language. 

This extra service is one of the things we 
started working on. Please visit 
www.waalwijk.nl/english and 
www.waalwijk.nl/polski

Advantages
The English and Polish information on 
the website provides advantages for 
the municipality too. It is difficult for us 
when migrant workers don’t deregister 
when they leave the Netherlands. We 
hope that by adding information in En-
glish and Polish, we make things clearer 
for our residents.

Activiteit 
Thuis met Dementie 

Op dinsdag 16 januari gaan we tijdens 
Thuis met Dementie Waalwijk schilde-
ren. Kom een mooi schilderijtje maken. 
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 dementieconsulent 
Marianne de Jongh via telefoonnum-
mer 06-1392 3523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

Agenda

Inwoners, 
bedankt! 
Geslaagde kerstbomen-
inzameling
Het nieuwe jaar is gestart en een nieuwe 
start betekent tijd om op te ruimen. Af-
gelopen zaterdag haalden we daarom 
kerstbomen op bij u in de straat en het 
resultaat mag er weer zijn.

Het aantal kilo kerstbomen dat zaterdag 
werd ingezameld, is 35.360 kilo. In 2017 
was dat iets meer, namelijk 38.720 kilo. 
Nogmaals hartelijk dank. 

mijn.overheid.nl

Informatie website in Engels en Pools
Online dienstverlening uitgebreid

Vanaf vandaag is bepaalde informatie 
op waalwijk.nl beschikbaar in het Engels 
en Pools. Het gaat om informatie van 
belang voor onze (nieuwe) inwoners die 
geen of slecht Nederlands spreken en/of 
lezen. Denk bijvoorbeeld aan informatie 
over het aanbieden van afval of informa-
tie over immigreren of verhuizen naar 
het buitenland. 

Inwonerspanel
Eén van de punten uit het inwonerspa-
nel ‘Digitale dienstverlening’, is aan-
dacht voor onze inwoners die geen of 
slecht Nederlands spreken en/of lezen. 
Deze extra service is één van de dingen 
waar we mee aan de slag gingen. 
Kijk eens op www.waalwijk.nl/english en 
www.waalwijk.nl/polski

Voordelen
De Engelse en Poolse informatie op de 
website biedt voor de gemeente ook 
voordelen. Zo is het voor ons lastig 
wanneer arbeidsmigranten zich niet uit-
schrijven als ze weer uit Nederland ver-
trekken. Met de Engels- en Pools-talige 
informatie hopen we zaken helder te 
maken voor onze inwoners.

Strona informacyjna w 
języku angielskim i polskim
Rozszerzenie usług online

Od dzisiaj określone informacje na 
stronie waalwijk.nl są dostępne 
również w języku angielskim i polskim. 
Chodzi o informacje istotne dla naszych 
(nowych) mieszkańców, którzy nie 
mówią (dość dobrze) ani nie czytają 
po niderlandzku. Są to na przykład 
informacje na temat pozostawiania 
odpadów lub informacje dotyczące 
imigracji lub przeprowadzki za granicę. 

Panel mieszkańca
Jednym z punktów z panelu mieszkańca 
„Usługi elektroniczne” jest zwrócenie 
uwagi na naszych mieszkańców, którzy 
nie mówią (dość dobrze) ani nie czytają 
po niderlandzku. Ta dodatkowa usługa 

jest jedną z rzeczy, którą się zajęliśmy. 
Wystarczy wejść na stronę 
www.waalwijk.nl/english i 
www.waalwijk.nl/polski

Korzyści
Informacje w języku angielskim 
i polskim zawarte na stronie 
internetowej wiążą się również z 
korzyściami dla gminy. Problemem jest 
dla nas na przykład to, że imigranci 
zarobkowi nie wyrejestrowują się w 
momencie wyjazdu z Holandii. Dzięki 
informacjom w języku angielskim i 
polskim mamy nadzieję, że pewne 
kwestie staną się bardziej zrozumiałe 
dla naszych mieszkańców.
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Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 25 januari 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 de volgende onderwerpen met 
inwoners en organisaties:
- Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 

7 december 2017: - nr. 153: brief van Macula Vereniging betref-
fende aandacht slechtziendheid binnen de gemeente

- Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 
25 januari 2018: nr. 9: brief van inwoners Waalwijk betreffende 
plannen GOL

- Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 
25 januari 2018: - nrs. 15, 17 t/m 19, 35, 85 t/m 94, 96 t/m 99, 
101 en 102: aantal brieven dat betrekking heeft op zienswijze 
bestemmingsplan Gemengd gebied 

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: 
- Aanvraag omgevingsvergunning Hogevaart 67 te Sprang- 

Capelle
- Voorontwerpbestemmingsplan ‘Julianastraat 36’ Waspik
- Voorbereidingsbesluit Gemengd gebied
- PV-panelen op De Leest en De Tavenu
- Nota van uitgangspunten voor de samenstelling van de begro-

ting 2019
- Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Mercatorlaan 1
- Verbouwing WIJ-dienstencentrum Zidewinde ten behoeve van 

huisvesting Bibliotheek
- Bestemmingsplan ‘Scouting Vijverlaan Waalwijk’
- Integrale gebiedsontwikkeling ‘Schoenhoorn’ consultatie 
 Inspraak- en Participatieverordening Waalwijk 2012
- Nieuwbouw hal ten behoeve van huisvesting amateurtheater-

groepen 
- Verordening en Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning  

Waalwijk 2018
- Concept Museum-Plus  en financieel bedrijfsplan
In deze raadsvergadering stelt de raad vast welke raadsvoorstellen 
hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. 

A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. 
B-stukken komen op de agenda van de raads-
vergadering op 8 februari.

Tot op uiterlijk 15 januari kunt u een raadsvoorstel agenderen voor 
bespreking in de discussieavond, voorafgaand aan deze raadsver-
gadering (zie hierboven). 

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 dis-
cussieavond. Ook voor het agenderen van een raadsvoorstel voor 
de discussieavond. Neem contact op met de griffie als u geen 
internet hebt. 

Besluiten raadsvergaderingen op 21 december 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. 

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 
15-12-2017 André Brokxstraat Waspik  realiseren woning Inrit- of uitrit
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1057 ged.)  Bouw 
12-12-2017 Gompenstraat Waalwijk (kad.  realiseren bedrijfsgebouw Inrit- of uitrit
 Waalwijk, sectie L, nr. 651 en 595 ged.) Bouw 
12-12-2017 Vier Heultjes Sprang-Capelle  nieuwbouw 41 woningen Bouw
 (kad. Capelle, sectie N, nr. 815 t/m 856)  
13-12-2017 Elzenerven Sprang-Capelle vervangen kozijnen en
 (Heggewikke 1 t/m 21, Akkerwinde  gevelbekleding Bouw
 23 t/m 53, Kamille 24 t/m 36, 
 Brem 9 t/m 13)   
18-12-2017 St. Jansplein 4 Waalwijk realiseren lunchroom/brasserie Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
04-12-2017 Diepenbrocksingel 23 Waalwijk aanbouwen erker aan voorzijde Bouw 
14-12-2017 Mendelssohnstraat 25 Waalwijk vestigen kapsalon Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
13-12-2017 Baardwijksestraat 78 / 78a Waalwijk uitbreiden vergunning voor  Handelen in strijd
  kamergewijze verhuur van 12  ruimtelijke regels
  naar 18 personen en realiseren 
  verbinding tussen beide panden  
07-12-2017 Hofstad 33 Waalwijk verbouwen en vergroten garage Bouw 
06-12-2017 Industrieweg 51a Waalwijk realiseren aanbouw aan 
  achterzijde en verdiepingsvloer 
  in bestaand gebouw Bouw 
05-12-2017 Putstraat 66 Waalwijk vestigen trimsalon in woonhuis Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
07-12-2017 Putstraat 66 Waalwijk plaatsen dakkapel Bouw 
12-12-2017 Grotestraat 88a Waalwijk huisvesting arbeidsmigranten  Handelen in strijd
  (kamergewijze verhuur) en  ruimtelijke regels
  aanpassing verdiepingsvloer Bouw 
10-12-2017 Roek 3 Sprang-Capelle erker aan voorzijde woning Bouw 
12-12-2017 Grotestraat 226a Waalwijk realiseren 2 appartementen Bouw 
15-12-2017 Het Fort 101 Waalwijk wijzigen woning t.b.v.  Handelen in strijd
  kamergewijze verhuur aan  ruimtelijke regels
  arbeidsmigranten  
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 ingetrokken:

Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
06-11-2017 Groningenstraat 15 Waalwijk uitbreiden berging Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning niet-ontvan-
kelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:

Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
19-12-2017 Oosteind 65 Sprang-Capelle Renoveren stal Bouw 
29-12-2017 Reiger 10 Sprang-Capelle aanbouwen slaapkamer Bouw 
Procedures 1a en 3 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 
26-12-2017 Villa Gagel (in groenstrook ts.  verwijderen wortels van bomen Werk uitvoeren
 Korenmolen en Villa Gagel)  nabij een gasleiding
 Waalwijk   
28-12-2017 André Brokxstraat Waspik  oprichten woning met schuur Inrit- of uitrit
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1057 ged.)  Bouw 
03-01-2018 Burgemeester Smeelelaan 90  starten schoonheidssalon Handelen in strijd
 Waalwijk aan huis ruimtelijke regels 
22-12-2017 Thorbeckelaan 50 Waalwijk uitbreiden woning 
  aan achterzijde Bouw 
04-01-2018 Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk plaatsen 24 vlaggenmasten  Bouw
  en reclameletters Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
21-12-2017 Cypressenlaan 6 Sprang-Capelle bouw fietsenberging Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
21-12-2017 Hogevaart 133 Sprang-Capelle uitbreiden woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
19-12-2017 Oosteind 65 Sprang-Capelle Renoveren stal 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 
28-12-2017 Hooiweg 10 Waspik bouwen 4e bedrijfshal Bouw 
21-12-2017 Spuiweg 3 Waalwijk bouwen nieuwe loods Bouw 
20-12-2017 Havenweg 30 Waalwijk inbouwen kantoorruimten Bouw 
20-12-2017 De Gaard 126 Waalwijk interne verbouwing Health City Bouw 
19-12-2017 Burg. V.d. Klokkenlaan 55 Waalwijk omzetten kantoorruimte in  Handelen in strijd
  hotel naar bedrijfswoning ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing. 

Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen is verleend:
Datum ter inzage-
legging besluit Locatie Omschrijving project Toestemming 
11-01-2018 Schotse Hooglandersstraat  nieuwbouw 3 woningen en gebruiken Inrit- of uitrit
 93-93a Waspik van een bedrijfswoning voor reguliere Handelen in strijd
  bewoning ruimtelijke regels 
   Bouw 
Procedures 1a en 4 zijn 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
28-12-2071 André Brokxstraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1057 ged.) Vaststellen nummeraanduiding 22
11-01-2018 Schotse Hooglandersstraat 93-93a Waspik Vaststellen nummeraanduidingen 2b, 2c 
  en 2d (gelegen aan de Lijsterbesstraat) 
  Wijzigen nummeraanduiding 93a naar 93 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
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Algemene vergunningen

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen 
van geen bezwaar zijn verleend aan:
-  De heer H.G.W. Boezer voor het schenken van zwak alcoholische drank 

tijdens het evenement Borkpop op 27 april 2018, op het parkeerterrein, 
gelegen aan de Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit verzonden op 2 januari 
2018.

-  Katholieke Mixed Hockey Club Waalwijk  voor het uitoefen van het ho-
recabedrijf in de sportkantine op de locatie Olympiaweg 14 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 5 januari 2018.

-  Katholieke Mixed Hockey Club Waalwijk  voor een ontheffing exploita-
tievergunningplicht voor de sportkantine op de locatie Olympiaweg 14 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 januari 2018. 

-  De heer S. Montens voor het organiseren van het Beachvolleybaltoer-
nooi op zaterdag 2 juni 2018 van 09.00 uur tot en met 24.00 uur, op 
zondag 3 juni 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur en op maandag 4 juni 
2018 van 09.00 uur tot 14.00 uur op de locatie het Dorpsplein in Was-
pik. Besluit is verzonden op 5 januari 2018

-  Centrale Carnavalsvereniging Schoenlapperslaand voor het organiseren 
van de Centrumactiviteiten op zaterdag 10 februari van 12.00 uur tot 
14.00 uur en op dinsdag 13 februari 2018 van 20.30 uur tot 22.30 uur op 
de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 8 januari 
2018.

-  Centrale Carnavalsvereniging Schoenlapperslaan voor het organiseren 
van de Carnavalsoptocht 2018 op zondag 11 februari 2018 van 13.00 uur 
tot 17.30 uur via een vastgestelde route met start op de locatie Stations-
straat en finish op de locatie de Markt in Waalwijk. Besluit is verzonden 
op 8 januari 2018.

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: 
Bodyfashion Vullings, vertegenwoordigd door de heer W.L.M. Vullings, 
voor de verkoop van beenmode, nachtmode en ondergoed op de volgende 
dag(en) en locatie(s)
-  iedere zaterdag op het Raadhuisplein te Sprang-Capelle van 08.00u tot 

13.30u.

Het besluit is verzonden op 04 januari 2018.

Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen 
met de front office Bouwen, Woon- en Leefomgeving, tel. 0416-683456. 
De procedures 1 en 3 zijn van toepassing.

Ruimtelijke ordening

Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak 
voorontwerp-bestemmingsplan Eerste Zeine

Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend 
dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie van de 
voormalige Karwei en TNT aan de Eerste Zeine. De beoogde ontwikkeling 
voorziet in de sloop van de bestaande bedrijfspanden, waardoor ruimte 
ontstaat voor de bouw van 60 grondgebonden eengezinswoningen inclu-
sief parkeer- en groenvoorzieningen.

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

Op 7 november 2017 heeft het college van Waalwijk besloten om het 
voorontwerp-bestemmingsplan “Eerste Zeine” in procedure te brengen 
en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de realisatie van 60 
grondgebonden woningen mogelijk gemaakt.
Het plangebied is gelegen aan de Eerste Zeine 122-134, ten zuiden van 
de Noorder Parallelweg en ten westen van de Burgemeester Smeelelaan.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Eerste Zeine” ligt met bijbehorende 
documenten met ingang van 11 januari 2018 a.s. gedurende 3 weken (t/m 
31 januari) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van 
Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. 
t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond 18.00-20.00  uur (tijdens 
avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers 
niet aanwezig).

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar in-
spraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schrifte-
lijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per 
e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behan-
deling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: 
info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raad-
plegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, 
onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan 
Eerste Zeine. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op 
het plan kunt u contact opnemen met de mevrouw mr. P. Schreppers via 
pschreppers@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 883.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 23 januari 2018 zal er in het stadhuis van Waalwijk, Taxandria-
weg 6, een inloopavond plaatsvinden. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u 
hier binnenlopen voor uitleg en vragen over het plan en de bestemmings-
planprocedure. Aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact 
opnemen met mevrouw mr. P. Schreppers via pschreppers@waalwijk.nl 
of telefonisch via 0416- 683 883 of mevrouw E. Lammers via elammers@
waalwijk.nl, telefonisch via 0416-683 478.

Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak 
voorontwerp-bestemmingsplan Oranjeplein

Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend 
dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie van de voor-
malige Oranjeschool. 
Het college is voornemens om in samenwerking met de ‘Stichting Oranje 
Wonen’ een woningbouwproject bestaande uit 16 levensloopbestendige 
woningen te realiseren.

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
Op 7 november 2017 heeft het college van Waalwijk besloten om het 
voorontwerp-bestemmingsplan “Oranjeplein” in procedure te brengen en 
hierop inspraak te verlenen. Met dit plan wordt de realisatie van 16 grond-
gebonden woningen mogelijk gemaakt.
De locatie, die is gelegen tussen het Oranjeplein en de Mgr. Prinsenstraat, 
is tijdelijk nog in gebruik als middelbare school door het Dr. Mollercollege. 
Dit gebruik zal binnen afzienbare tijd worden beëindigd. Ten behoeve van 
de geplande ontwikkeling zal de bestaande bebouwing worden ge-sloopt 
en worden de gronden in gebruik genomen voor de bouw van de wonin-
gen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Oranjeplein” ligt met bijbehorende 

documenten met ingang van 11 januari 2018 a.s. gedurende 6 weken (t/m 
21 februari ) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van 
Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. 
t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens 
avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers 
niet aanwezig).

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar in-
spraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schrifte-
lijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per 
e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behan-
deling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: 
info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raad-
plegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, 
onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan 
Oranjeplein.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u 
contact opnemen met de mevrouw mr. P. Schreppers via pschreppers@
waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683 456.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 30 januari 2018 zal er in het stadhuis van Waalwijk, Taxandria-
weg 6, een inloopavond plaatsvinden. 
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het stadhuis voor 
uitleg en vragen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. 
Aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact 
opnemen met mevrouw mr. P. Schreppers via  pschreppers@waalwijk.nl 
of mevrouw E. Lammers via elammers@waalwijk.nl, beiden telefonisch 
via 0416-683 456.

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:
Burg. Prooijenstraat tussen Theo Goossenstraat tot Hein Jordanstraat: 08-
01-2017 t/m 20-01-2017 i.v.m. woonrijp maken.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Vrouwkensvaartsestraat tussen 38 t/m 43: 15-01-2017 t/m 10-02-2017 i.v.m. 
reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.

Het volgende verkeersbesluit is genomen.

Verkeersbesluit 19 december 2017

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:
-  Willem Alexanderhof 16 te Waalwijk, momenteel gekentekend met  

55-TH-NN;

Bovenstaand besluit is op 19 december 2017 verstuurd. 
Procedure 3 is van toepassing.


