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Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
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De heer Foort Cové (55) ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange ver-
diensten bij voetbalvereniging R.W.B. Burgemeester Nol Kleijngeld reikte deze onderschei-
ding vrijdag 2 februari uit, tijdens de Feestvergadering vanwege het 110-jarig bestaan van 
de club.

Sluitingen met carnaval
De publieksbalies van de gemeente Waalwijk zijn op de volgende dagen gesloten:

• Maandag 12 februari
• Dinsdag 13 februari

Storingsmeldingen
Deze kunt u doorgeven via www.waalwijk.nl/meldpunt of, uitsluitend als het 
spoedeisend is, via telefoonnummer 0416-683 456. Volg het keuzemenu.

Burgerlijke stand (geboorte aangifte)
U kunt op twee manieren aangifte doen van geboorte. Eerst digitale geboorteaan-
gifte doen (www.waalwijk.nl/geboorteaangifte). Moeder en eventueel haar part-
ner gaan naar digitaal geboorteaangifte doen. U vult alle gegevens in en zendt 
de verklaring van de arts/verloskundige mee. Daarna maakt u een afspraak bij 
de gemeente om uw handtekening onder de aangifte te komen zetten. Of direct 
aangifte doen aan de balie in het stadhuis. Via www.waalwijk.nl plant u online een 
afspraak in. 

Meld uw kind op tijd aan 
bij de basisschool
Wordt uw zoon of dochter vier jaar vóór 
1 augustus 2019? Meld hem/haar dan 
uiterlijk 21 april 2018 (voor de meivakan-
tie) aan bij de basisschool van uw keuze.
 
School kiezen
Op www.waalwijk.nl/basisscholen vindt 
u meer informatie over de basisscholen 
in onze gemeente. Hier staan ook links 
naar de websites van de scholen, zodat 
u alle relevante informatie kunt vinden 

met betrekking tot de aanmeldingsmo-
gelijkheden en eventuele Open Dagen 
van de scholen.
 
Contact
Heeft u nog vragen of vindt u dat uw 
kind (nog) niet op een basisschool 
kan worden ingeschreven, dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Waalwijk via e-mail info@waalwijk.nl of 
telefoonnummer  0416-683 456.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding 
Foort Cové

Stop de carnavalskraker

Viert u gezellig carnaval? Zorg dat uw 
woning goed afgesloten is. De afgelo-
pen jaren zien we In de carnavalsperiode 
een piek in het aantal inbraken te zien.  

Dat willen we graag voorkomen!  
Help de politie bij het tegenhouden van 
woninginbrekers. Ziet u iets verdachts?  
Bel 112.

Openbare zitting 
centraal stembureau

Het centraal stembureau houdt op 
vrijdag 9 februari om 16.00 uur een 
openbare zitting. De zitting gaat over 
de geldigheid van kandidatenlijsten en 
geplaatste aanduiding en nummers 
van de lijsten. 

Meer informatie? 
Neem contact op met Bureau verkie-
zingen via 0416-683 456.

Agenda

VOLG ONS OP 
FACEBOOK, 
TWITTER EN 
INSTAGRAM 

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 8 februari om 19.30 uur in de raadzaal
van het stadhuis:
Mogelijke uitloop van de raadsvergadering van 6 febru-
ari. Houd de site hiervoor in de gaten.

Donderdag 22 februari 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 informatieavond
Onderwerp: Baanbrekers 2.0. U bent van harte welkom 
te komen luisteren (aanmelden 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. Neem contact 
op met de griffie als u geen internet hebt.

Procedures
 

1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stuk-
ken die daarop betrekking hebben, liggen ter inza-
ge 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 af-
schrift 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 Vergunningver-
lening & Belastingen 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 uit-
geprinte versie van deze stukken.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) heb-
ben de mogelijkheid om hun zienswijze schrifte-
lijk of mondeling naar voren te brengen bij: het 
college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB 
Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze indie-
nen, neem dan contact op met de desbetreffende 
afdeling.

2a. Indienen zienswijze (Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft de moge-
lijkheid om, gedurende de termijn van de ter in-
zage legging, zijn of haar 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 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 voor-
lopig ontwerp en hierop een inspraakreactie te 
geven. Dit kan schriftelijk, gedurende de termijn 
van terinzagelegging. 



Woensdag 7 februari 2018

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 
24-01-2018 Herman Boerhaavestraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 346) kappen 81 houtopstanden Kap 
26-01-2018 Winterdijk Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie G, nr. 1125) kappen 1 populier Kap 
30-01-2018 Schouwslootweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1698) bouwen bedrijfshal Bouw 
22-01-2018 Blyde Incomstelaan 34 Waalwijk uitbreiden aanbouw Bouw 
31-01-2018 Eikendonklaan 2 Waalwijk realiseren nieuw entreegebouw Bouw 
22-01-2018 Peelland 36 Waalwijk plaatsen dakkapel Bouw 
01-02-2018 Loeffstraat 59 Waalwijk aanpassing voorgevel Bouw 
01-02-2018 Willem Keystraat 5 Waalwijk wijzigen woning Bouw 
29-01-2018 Christinestraat 18 Sprang-Capelle plaatsen overkapping 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 
02-02-2018 Vier Heultjes Sprang-Capelle (kad. 
 Capelle, sectie N, nr. 815 t/m 856) bouw 41 woningen Bouw 
31-01-2018 Max Bruchstraat Waalwijk  bouw kindcentrum Zanddonk Bouw
 (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 2600,   Handelen in strijd
 2813 en 4906)  ruimtelijke regels 
31-01-2018 Burg. vd Klokkenlaan 55 Waalwijk gebruiken kantoorruimte voor 
  woondoeleinden in de vorm  Handelen in strijd
  van bedrijfswoning ruimtelijke regels 
31-01-2018 Ambachtsherenlaan 26 Waspik uitbreiden woonhuis Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
02-02-2018 Roek 3 Sprang-Capelle bouw erker aan voorzijde woning   Bouw 
26-01-2018 Grotestraat 401 Waalwijk ’gebruiken pand voor  Handelen in strijd
  maatschappelijke doeleinden 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 
30-01-2018 Grotestraat 226a Waalwijk bouwen 2 appartementen Bouw 
30-01-2018 Industrieweg 51a Waalwijk bouw aanbouw achterzijde en 
  aanbrengen verdiepingsvloer 
  in bestaand gebouw Bouw 
01-02-2018 Dick Flemmingstraat 15  gebruiken bedrijfspand als Handelen in strijd
 Sprang-Capelle kantoorruimte ruimtelijke regels 
02-02-2018 Grotestraat 88a Waalwijk realiseren huisvesting arbeids- Bouw
  migranten en aanpassen  Handelen in strijd
  verdiepingsvloer ruimtelijke regels 
05-02-2018 Baardwijksestraat 78 en 78a  wijzigen kamergewijze verhuur
 Waalwijk van 12 naar 18 personen en 
  realiseren verbinding tussen  Handelen in strijd
  beide panden ruimtelijke regels 
05-02-2018 Het Fort 101 Waalwijk wijzigen woning t.b.v.  Handelen in strijd
  kamergewijze verhuur 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 
02-02-2018 Vier Heultjes Sprang-Capelle  Vaststellen nummeraanduidingen
 (kad. Capelle, sectie N, nr. 815 t/m 856)  600 t/m 624, 601 t/m 627 en 700 t/m 726 
31-01-2018 Max Bruchstraat/Mendelssohnstraat Waalwijk  Vaststellen nummeraanduiding 59
 (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 2600, 2813 en 4906) (Mendelssohnstraat) 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten behoeve van een omgevings-
vergunning genaamd “Burgemeester van der Klokkenlaan 55 te Waalwijk”
Het college van Waalwijk is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie “Burgemeester van 
der Klokkenlaan 55 in Waalwijk. De omgevingsvergunning heeft betrekking op een situatie waarbij een kantoor-
ruimte gebruikt gaat worden voor woondoeleinden in de vorm van een bedrijfswoning. Op die locatie wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder overschreden.  Daarom heeft het college 
van Waalwijk hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet 
geluidhinder en het Beleid  Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder. 

Procedure
Het besluit is op 31-01-2018 uitgereikt/verzonden. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
8 februari 2018  gedurende zes weken ter inzage bij de frontoffice van het team Vergunningverlening en Belas-
tingen. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze 
termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan het College van Waalwijk, ter attentie van de commissie Bezwaarschriften, postbus 10.150, 
5140 GB  Waalwijk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste 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. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijker-
tijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie kunt u lezen op www.waalwijk.nl, bezwaar maken, dat gaat zo! 
Procedure 1a is van toepassing.

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten behoeve van een omgevings-
vergunning genaamd “Max Bruchstraat Waalwijk, kad. Waalwijk, sectie E, nr. 2600, 
2813 en 4906”
Het college van Waalwijk is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie Max Bruchstraat 
in Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie E, nr. 2600,2813 en 4906. De omgevingsvergunning 
heeft betrekking op het bouwen van een onderwijsgebouw voor Kindcentrum Zanddonk. Op die locatie wordt 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom heeft het college 
van Waalwijk hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet 
geluidhinder en het Beleid  Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder. 

Procedure
Het besluit is op 01-02-2018 uitgereikt/verzonden. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
8 februari 2018  gedurende zes weken ter inzage bij de frontoffice van het team Vergunningverlening en Belas-
tingen. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze 
termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan het College van Waalwijk, ter attentie van de commissie Bezwaarschriften, postbus 10.150, 
5140 GB  Waalwijk. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste 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. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijker-
tijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie kunt u lezen op www.waalwijk.nl, bezwaar maken, dat gaat zo!
Procedure 1a is van toepassing.

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Vereniging Koninginnedag Besoyen voor het evenement Koningsdag Besoyen op 26 april 2018 van 18.00 uur 

tot 21.30 uur en op 27 april 2018 van 08.00 uur tot 23.00 uur op het grasveld aan de Gradenboog in Waalwijk. 
Besluit verzonden op 31 januari 2018.

-   De heer L.A. Mewis voor het organiseren van de Vakantie Bijbel Club in de periode van 17 augustus 2018 tot 
en met 17 augustus 2018 op het Molenplein in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 31 januari 2018.

-   Circus Barami voor het organiseren van circusvoorstellingen in de periode van 11 april 2018 tot en met 15 april 
2018 op de locatie Hoefsventerrein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 februari 2018.

-   Broodnodig voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van belegde broodjes in de 
periode van 10 tot en met 13 februari 2018 van 14.00 uur tot 02.00 uur. Op de locatie Schoolstraat 19 in Waspik. 
Besluit verzonden op 2 februari 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 standplaatsvergunning is verleend: 
N. Stuij, voor de verkoop van oliebollen en deegwaren op de locatie
-  De Els te Waalwijk, t.o. de Kijkshop iedere dag in de periode van 15 oktober t/m 31 december 2018 van 8.00u 

tot 22.00u.
 Het besluit is verzonden op 07 januari 2018.

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:
- P.G. van den Meijdenberg B.V., Industrieweg 28 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 februari 2018 tot en met 7 maart 2018. 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.

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 Blyde Incomstelaan en Woeringenlaan: 12-02-2018 t/m 23-02-2018 i.v.m. werkzaamheden aan 
nutsvoorzieningen. Omleiding via Cortembergstraat en Woeringenlaan.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Vrouwkensvaartsestraat tussen 38 t/m 43: 15-01-2018 t/m 10-02-2018 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.

Vrouwkensvaartsestraat tussen 25 t/m 38: 11-02-2018 t/m 13-04-2018 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.

Overige bekendmakingen
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaar Drank- en Horecawet
Op 26 januari 2018 heeft de burgemeester besloten om L.L.P. van der Linden, BOA/ Aktenummer 6048447/0 
aan te wijzen als ambtenaar die belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de 
Drank- en Horecawet. Dit besluit is gebaseerd op de artikelen 5:11 en 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
artikelen 41 en 44a van de Drank- en Horecawet en de bijbehorende ministeriële regeling “Regeling toezichthou-
dende ambtenaren Drank- en Horecawet”.
Procedure 3 is van toepassing.

Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren 
brengen aan het college van Waalwijk, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het hier om de 
uitvoering van werk en gaat, staat tegen de be-
sluitvorming over de (her)inrichting/reconstructie 
geen bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen 
belanghebbenden daartegen binnen zes weken 

na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. Indien bekendmaking aan een belang-
hebbende eerder dan deze publicatie heeft plaats-
gevonden, 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 
instantie en indienen bij (tenzij anders in de publi-
catie staat vermeld) de commissie Bezwaarschrif-
ten, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening indienen bij de Voorzieningenrech-
ter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team 
Bestuursrecht, 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 bin-
nen zes weken beroep worden aangetekend door 
belanghebbenden die een zienswijze hebben in-
gediend, of die niet kan worden verweten dat zij 

geen zienswijze hebben ingediend. Het beroep-
schrift 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 beroep-
schrift moet (tenzij anders vermeld) worden in-
gediend 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 Voorzie-
ningenrechter 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 behan-
deling genomen als het is verstuurd naar de alge-
mene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. Meer leest u op www.waal-
wijk.nl/bezwaar
De tekst op deze pagina over de procedures, is 
ook van toepassing op de in de gemeentepagina 
van week 30 genoemde publicaties waarin naar 
procedures is verwezen.

Procedures


