
Woensdag 6 juni 2018

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

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

 

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
tel: 0416 - 68 34 56
website: www.waalwijk.nl
e-mail: info@waalwijk.nl
twitter: Gem_waalwijk

Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56

Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Koop nu e-tickets voor Zwembad 
Olympia en Zwembad Zidewinde
Betaal veilig via iDeal

Vanaf nu kunt u E-tickets kopen voor 
Zwembad Olympia en Zwembad Zide-
winde. Betaal veilig via iDeal en verzilver 
de kaartjes in een van onze zwembaden!
Koop uw kaartjes via www.zwemmenin-
waalwijk.nl Het is mogelijk om vooraf 
kaartjes te kopen en deze op een later 
moment te verzilveren. Scan hiervoor de 
barcode op uw E-ticket vanaf uw smart-
phone bij het toegangspoortje van het 

zwembad. Ook kunt u de kaartjes uit-
printen.

Voorwaarden
De kaartjes voor Zwembad Zidewinde 
zijn alleen in te leveren bij Zwembad Zi-
dewinde tijdens het buitenseizoen 2018.
De kaartjes voor Zwembad Olympia zijn 
alleen in te leveren bij Zwembad Olym-
pia tot een jaar na aankoop.

Adviseurs gebiedsgericht werken
Voorheen wijkcoördinatoren

Sinds deze week noemen we onze 
wijkcoördinatoren ‘adviseurs gebieds-
gericht werken’. Deze naam doet meer 
recht aan het brede werk wat zij doen.

Het werk kent drie invalshoeken
- Een inwoner of ondernemer heeft 

een idee; de adviseurs gebiedsgericht 

werken motiveren, enthousiasmeren 
en ondersteunen bij de uitvoering.

- De gemeente heeft een plan; de advi-
seurs gebiedsgericht werken advise-
ren de uitvoerder/projectleider.

- Er is een individuele of incidentele 
casus; de adviseurs gebiedsgericht 
werken adviseren en/of regisseren.

Nieuwe gebiedsindeling
Vanwege de start van een nieuwe adviseur gebiedsgericht werken is de gebieds-
indeling gewijzigd:

Wieteke van Caem Waalwijk Zuid
Margriet Rijnja Waalwijk Noord
Jan van Horssen Landgoed Driessen, Vrijhoeve en 

Sprang (tot aan de Julianalaan)
Ted Elschot Capelle en Waspik

Heeft u een idee voor uw eigen leefomgeving? De adviseurs gebiedsgericht wer-
ken zijn telefonisch bereikbaar via 0416-683 456.

Stank voorkomen
Als het afval op de juiste manier geschei-
den wordt, dan blijft uw grijze container 
schoon en fris. Er zou dan niets meer in 
het restafval kunnen zitten dat stank of 
maden veroorzaakt. Dus:
- groente-, fruit-, tuinafval en etensres-

ten in de groene container;
- papier en PMD-afval scheiden;
- glas en textiel naar de speciale con-

tainers die in de hele gemeente ver-
spreid staan. 

Zet uw container zoveel mogelijk in 
de schaduw. Als uw container warm 
wordt, kan het meer gaan stinken. Zet 
het deksel van de container open of op 
een grote kier. Als u afvalzakken in de 
container gooit, knoop deze dan dicht 
voordat u ze in de container stopt. In de 
gft-container mogen alleen speciale bi-
ologische afbreekbare afvalzakken  wor-
den gebruikt. Op de afvalzak moet het 
kiemplant-logo staan.

Toch maden in de container?
Maden zijn eitjes van vliegen en vlie-
gen komen op etensresten af. Verpak 
etensresten direct in een dun stuk krant, 
keukenpapier of composteerbare zakjes 
(met kiemplantlogo), dan is het voor 
vliegen minder interessant om eitjes te 
leggen.

Tips om maden te voorkomen:
- Hang mottenballen in de container, 

bijvoorbeeld in een oude panty. De 
geur van mottenballen houdt vliegen 
weg.

- Houdt de container droog door on-
derin een stukje krant of wat stro te 
leggen. 

- Leg Hedera (klimopsoort) in de bak, 
dit is giftig voor maden. Een takje in 
de container doodt aanwezige maden.

- Op kleinere schaal werkt het ook om 
zout in de container gooien. Maden 
kunnen niet tegen zout en zullen net 
als slakken smelten. 

- Maak de container regelmatig schoon 
met heet water en groene zeep of een 
scheutje azijn.

- Op zowel internet als bij enkele 
speciaalzaken voor huis-, tuin-, en 
dierenbenodigdheden zijn bestrij-
dingsmiddelen te koop tegen maden.

En tijdens vakanties?
Zorg ervoor dat u de container op de 
juiste ophaaldag aan de straat zet! De 
exacte dagen vindt u in de AfvalWijzer 
app of op www.mijnafvalwijzer.nl. Laat, 
als u op vakantie gaat, lege kliko’s ach-
ter. Vraag uw buren of zij uw containers 
aan de straat willen zetten.

Tips tegen stank en maden 
in containers
Het is al enige weken warm weer. Dat kan betekenen dat uw container gaat stinken 
of dat er maden ontstaan. In dit artikel leest u tips om stank en maden te voorkomen 
én te bestrijden.
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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 
23-05-2018 Zomerdijk Waalwijk (kad. Waalwijk, 
 sectie A, nr. 1589) kappen 1 linde Kap 
25-05-2018 Mendelssohnstraat Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 4905) aanleg inrit Inrit- of uitrit 
29-05-2018 Overstortweg 9 Waalwijk uitbreiding bedrijfs- en  Handelen in strijd
  sorteerhal ruimtelijke regels 
28-05-2018 Willem Van Gentsvaart 13 
 Sprang-Capelle bouwen stal met loods Bouw 
25-05-2018 Händelstraat 27 Waalwijk kap 1 esdoorn Kap 
25-05-2018 Prof Asserweg 18 Waalwijk verbouw kantoor / bedrijfshal Bouw 
25-05-2018 Prof Eykmanweg 6 Waalwijk verbouw kantoor / bedrijfshal Bouw 
23-05-2018 Kerkstraat 75 Sprang-Capelle verbouw woonhuis en plaatsen  Bouw
  overkapping Wijzigen Rijksmonument
21-05-2018 Mr. van Coothstraat 44 Waalwijk kappen en rooien van 
  1 Amberboom Kap 
Procedure 1a is van toepassing.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een 
omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
13-05-2018 Mr. Van Coothstraat 51 Waalwijk vervangen bamboe schutting  Bouw - Handelen in strijd
  door gaaswerk  ruimtelijke regels 
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 
01-06-2018 Prof. Krabbestraat Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 509) kap 1 boom Kap 
01-06-2018 Hazardweg Waalwijk(kad. Waalwijk,  aanleg weg, riolering, duikers Werk uitvoeren
 sectie K, nrs. 276, 341, 352 t/m 360  en waterlopen
 en 553)   
04-06-2018 van Duvenvoordestraat 17 Waalwijk plaatsen dakkapel achtergevel 
  woning Bouw 
04-06-2018 Marga Klompéstraat 6 Waalwijk uitbreiden woonhuis Bouw 
31-05-2018 Spoorbrugweg 11 Waalwijk plaatsen kelder onder berging Bouw 
29-05-2018 Irenestraat 3c Waalwijk plaatsen terrasoverkapping 
  met glasschermen Bouw 
01-06-2018 Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk verbouwing linker zijgevel 
  gebouw F Bouw 
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 
29-05-2018 Havenweg 30 Waalwijk bouwen kantoorruimten in 
  bedrijfshal Bouw 

31-05-2018 Scharlo 13 Waspik tijdelijk bewonen deel kantoor Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn 
verleend aan:
-  Buurthuis ’t Schooltje voor het organiseren van het evenement prijsuitreiking de Waspikse Dorpskwis op za-

terdag 20 oktober 2018, op de locatie Carmelietenstraat 58 in Waspik. Besluit is verzonden op 31 mei 2018.
-   De Evenementenlijn voor het organiseren van een buitenvlooienmarkt op zondag 17 juni 2018 van 09.00 uur tot 

en met 16.30 uur op het parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 mei 2018.
-   Stichting Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement Nacht van het Levenslied op zater-

dag 1 en zondag 2 september 2018 van 20.00 uur tot 01.30 uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 1 juni 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 ingetrokken: 
Vishandel Boon - Verhoeve, vertegenwoordigd door mevrouw M. Verhoeve, voor de verkoop van verse en gebak-
ken vis op de volgende dag(en) en locatie(s)
-  iedere dinsdag op het St. Antoniusplein te Waalwijk van 08.00u tot 22.00u.

Het besluit is verzonden op 6 juni 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 inrich¬tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Joh.Vos Capelle BV, Hoofdstraat 35, Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 juni 2018 tot en met 4 juli 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.

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’, Waalwijk
 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan  ‘Oostelijke insteekhaven’ van donder-
dag 7 juni 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018 ter inzage ligt. 
Met dit plan wordt de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en een bedrijfsperceel van 9 
ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk gemaakt ten noorden van de bestaande industrie-
haven op bedrijventerrein Haven.

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 7 juni in de raadzaal 
Om 19.30 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.

Aansluitend Debat en Besluit (B)
- Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Gemengd gebied
- Krediet ten behoeve van aankoop Hoofdstraat 65 Sprang-Ca-

pelle
- Nota Grondexploitatie 2018
- Jaarrekening 2017
- Aanwijzingsbesluit Haven 8 West
- Exploitatieopzet Haven 8 West
- Zendvergunning Omroep Maasstad/Langstraat Media 
U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt de 
vergadering ook live volgen via waalwijk.notubiz.nl

Donderdag 14 juni in de raadzaal
Om 19.30 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.

Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert het college de raad over: 
- Stand van zaken insteekhaven 
- Zienswijze gaswinning Vermilion
- Integraal UitvoeringsProgramma (IUP)
In de vragenronde kunnen de raadsleden vragen stellen. 

Donderdag 21 juni in de raadzaal
Om 19.30 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.

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt in ieder geval het volgende onderwerp met 
inwoners en organisaties:
- Raadsvoorstel Kaderstelling voor de begroting 2019, voor-

jaarsbericht 2018 en kwartaalswijziging begroting 2018
Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag 
zelf (graag aangeven bij welk onderwerp).

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Voorlopige jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 

OMWB
- Begroting 2019 en jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Midden- 

en West-Brabant
- Jaarrekening 2017 en begroting 2019/meerjarenbegroting 

2020-2022 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA)

- GGD jaarstukken 2017 en ontwerp-
 begroting 2019; RAV ontwerpbegroting 2019
- Jaarstukken 2017,  geactualiseerde begroting 

2018 & Ontwerpbegroting 2019 e.v. Baan- 
brekers

- Jaarrapport 2017 Hart van Brabant, exclusief jeugdhulp
- Integraal Uitvoeringsprogramma 2019-2022
- Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren 

Waalwijk
- Zienswijze vergunning gaswinning Vermilion
In dit Besluit 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 het 
Debat & Besluit (B) op 5 juli.
Tot 11 juni  kunt u een raadsvoorstel agenderen voor bespreking 
in het Forum, voorafgaand aan deze raadsvergadering (zie hier-
boven). 

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, het agenderen van een raads-
voorstel voor én meepraten bij het Forum. Neem ook contact op 
met de griffie als u deze mail niet meer wilt ontvangen.
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Herbegrenzing Verordening ruimte 2014
In het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens uitgegaan van een her-
begrenzing van de aanduidingen ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikke-
ling’, ‘Rivierbed’ en ‘Natuur Netwerk Brabant’ zoals opgenomen in de 
provinciale Verordening Ruimte 2014. In dit kader is er het voornemen 
een verzoek in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant tot herbegrenzing. Op de verbeelding van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn de locaties waarop het verzoek betrekking 
heeft als volgt aangeduid: 
- overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Rivierbed 
- overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen Rivierbed 
- overige zone - in Verordening ruimte te verwijderen Natuur Netwerk 

Brabant
- overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen zoekgebied voor 

stedelijke ontwikkeling.

MER
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een milieueffectrapportage 
(m.e.r.) uitgevoerd. Het milieueffectrapport (MER) is als bijlage opgeno-
men bij het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 7.10 van de Wet 
Milieubeheer. Het is dus niet mogelijk afzonderlijke zienswijzen tegen het 
MER in te dienen. De commissie MER wordt gedurende de terinzageleg-
ging van het ontwerpbestemmingsplan geconsulteerd.

Procedure 1 is van toepassing. Tevens kan het ontwerp worden bekeken 
via www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur/insteekhaven_3985/. De digitale ver-
beelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpwwoostinstkhaven-
on01.

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het be-
stemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl be-
palend.

Procedures 2 en 5 zijn van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren 
worden gebracht bij de gemeenteraad van Waalwijk.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelich-
ting op het plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via 
mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683 870.

Ontwerp-bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Eerste Zeine 
122-134 (locatie van de voormalige Karwei en TNT)  ter inzage ligt. 
De beoogde ontwikkeling voorziet in de sloop van de bestaande be-
drijfspanden, waardoor ruimte ontstaat voor de bouw van 60 grondge-
bonden eengezinswoningen inclusief parkeer- en groenvoorzieningen.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder woningbouw 
Eerste Zeine
Het college van Waalwijk is voornemens om in het kader van de voorberei-
ding van het bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 hogere grenswaarden 
wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder vast 
te stellen. Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. 
Derhalve worden hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet 
geluidhinder vastgesteld.
Met het bestemmingsplan worden 60 woningen gerealiseerd aan de Eer-
ste Zeine in Waalwijk.
Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Eerste Zeine 122-134 met bijbehorende do-
cumenten ligt met ingang van 7 juni gedurende 6 weken (t/m 18 juli 2018) 
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 avondo-
penstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet 
aanwezig). 

Tevens is het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documen-
ten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke 
website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en 
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer 
NL.IMRO.0867.BPWWEersteZeine128-ON01. Bij verschillen tussen de 
digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de di-
gitale versie bepalend.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en de stuk-
ken die hierop betrekking hebben, liggen vanaf 7 juni 2018 gedurende zes 
weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Taxan-
driaweg 6 in Waalwijk. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een 
afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de frontoffice 
bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & 
Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan 
Eerste Zeine 122-134 met bijbehorende documenten bij de raad van de ge-
meente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een 
zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht 
kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de 
algemene postbus: info@waalwijk.nl (zoekopdracht: voorwaarden mail-
bericht) en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals naam en adres en 
voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op 
ontwerpbestemmingsplan Eerste Zeine 122-134. Voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een 
nadere toelichting op de plannen kunt u contact opnemen met:
mevrouw P. Schreppers pschreppers@waalwijk.nl of 0416-683 838.

Zienswijzen ontwerp-besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 
woningbouw Eerste Zeine
Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belang-
hebbenden over het ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zijn/
haar zienswijze naar voren brengen bij: het College van Waalwijk, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van zienswijzen per e-mail-
bericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling 
worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:info@
waalwijk.nl en aan de voorwaarden voldoet die u kunt lezen op www.waal-
wijk.nl.   
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een 
ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u contact 
opnemen met:
mevrouw M. Kloosterman mkloosterman@waalwijk.nl of 0416-683 712.

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:
Weteringweg vanaf Kloosterheulweg tot en met kruising Gansoyen-
sesteeg: 30-04-2018 t/m 21-07-2018 i.v.m. reconstructie. Autoverkeer 
wordt omgeleid via de Altenaweg, Sluisweg, Zomerdijk en Heusdense-
weg. Fietsers worden omgeleid via de Valkenvoortweg, Hoogeindse Rond-
weg, Loeffstraat en Grotestraat.

Eerste Zeine tussen 8c en St. Antoniusstraat: 14-05-2018 t/m 07-07-2018 
i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.

Sprang-Capelle:
Hein Jordansstraat: 01-05-2018 t/m 22-06-2018 i.v.m. reconstructie. Om-
leiding via omliggende wegen.

Waspik:
Wegafsluitingen tbv Halvezolenfestival op 17-06-2018:
- Luiten Ambachtstraat tussen Wielstraat en Benedenkerkstraat
- Benedenkerkstraat 
- Stadhoudersdijk tussen Benedenkerkstraat en Halvezolenpad
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid d.m.v. bebording en verkeersre-
gelaars.

Overige bekendmakingen
 
Adresonderzoeken

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) 
staan ingeschreven. Het college van B&W heeft op grond van artikel 2.22 
Wet BRP besloten de adresgegevens van onderstaand personen met in-
gang van de datum van het voornemen ambtshalve te wijzigen in “Land 
waarnaar vertrokken, Onbekend”. Daarnaast heeft het college van B&W 
besloten een bestuurlijke boete op te leggen van 200 euro omdat er niet 
is voldaan aan de aangifteplicht zoals bedoeld in artikel 2.38, 2.39 en 2.40 
van de wet BRP.

Voorletters en  Geboorte- Datum Datum
achternaam datum voornemen besluiten
J. Štamers 14-04-1989 17-04-2018 25-05-2018
A.E. Bressers 21-05-1986 12-04-2018 28-05-2018
J.A.C. van Boekel 12-04-1962 01-05-2018 28-05-2018
S. Awasai 24-03-1980 04-05-2018 01-06-2018
A. Kustra-Bak 22-07-1957 04-05-2018 01-06-2018
A.E. Costin 18-03-1983 04-05-2018 01-06-2018
M.D. Popescu 30-07-1989 04-05-2018 01-06-2018
E. Fodor Árus 23-10-1969 04-05-2018 01-06-2018
V.H. Fernandes Madeira  20-09-1981 04-05-2018 01-06-2018
P.J. Koscianowski 11-08-1983 04-05-2018 01-06-2018
T.M. Marcelino Paquete 13-05-1984 09-05-2018 01-06-2018

Procedure 3 is van toepassing.

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) 
staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om op 
grond van artikel 2.22 Wet BRP de adresgegevens van deze personen 
ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”. 

Als team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk geen nadere adresin-
formatie ontvangt dan wordt na 2 weken het besluit genomen om uitvoe-
ring te geven aan dit voornemen. Als dit voornemen leidt tot een besluit 
waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een 
bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.

Voorletters en   Geboorte- Datum
achternaam  datum voornemen
M.A. van Os  26-10-1978 31 mei 2018

Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na 
publicatie


