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Gemeente Waalwijk

 

Adres:
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
Facebook: gemeente.waalwijk
Instagram: gemeentewaalwijk

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

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

Programma Waalwijk Ontmoet bekend 
De afgelopen weken gaven we al wat tip-
jes van de sluier. Wie goed heeft opge-
let kent nu het totale programma voor 
Waalwijk Ontmoet. Waalwijk Ontmoet is 
dit jaar op zaterdagavond 6 oktober van 
19.30 tot 01.00 uur in het Mandemakers 
stadion. 

Ook kaarten ontvangen? 
Ook u kunt aanwezig zijn op de feest-
avond. Draag uw favoriete vrijwilli-
ger, fanatieke sporter of enthousiaste  
cultuurvertegenwoordiger voor en ont-
vang zelf ook kaarten voor de feestavond. 
Iemand voordragen kan via het formulier 
op waalwijk.nl/waalwijkontmoet

Programma 
•  Henk Dissel 
•  Ronnie Ruysdael
•  Coverband Hot Town
•  Troubadour Leo de Vlieger
•  Mood and Mellow
•  DJ Jarnoo

Caroline van Seeters 
exposeert in stadhuis
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WhatsApp voor al uw vragen 
over uw aanslag 
Vorige week verstuurden we de aan-
slag afvalstoffenheffing voor het eerste 
half jaar van 2018. Nieuw is dat u uw 
vragen hierover kunt stellen via Whats-
App.

Het gaat om een pilot van zes weken. 
Het nummer staat vermeld op de aan-
slag. Op werkdagen tussen 9.00 en 
13.00 uur beantwoordt het team Be-
lastingen de vragen. Wie buiten deze 
uren appt, krijgt de volgende werkdag 
antwoord. Het telefoonnummer vindt 
u op uw aanslagbiljet.

Wethouder Ronald Bakker: “WhatsApp 
is een populaire app en wordt veel meer 
gebruikt dan de telefoon. Het is een vorm 
van snel, persoonlijk contact waarbij ook 
makkelijk linkjes met extra informatie 
toegestuurd kunnen worden. WhatsApp 
heeft ook niet het nadeel van een wacht-
rij zoals bij telefonisch contact. Hiermee 
zetten we weer een stap in het verbeteren 
van onze digitale dienstverlening.” 

Privacy
De gemeente deelt via WhatsApp 
geen privacygevoelige informatie met 
inwoners zoals persoonsgegevens, 
een bankrekeningnummer of Burger-
servicenummer. Bij privacygevoelige 
informatie ontvangen inwoners een 
brief op naam of komen zij langs bij 
de balie.

Elke werkdag bereikbaar van 09.00 - 13.00 uur

Voor al uw vragen over de aanslag afvalheffing 2018

Het telefoonnummer vindt u op het aanslagbiljet

Vragen overuw aanslag?

Caroline van Seeters exposeert van 1 
tot en met 31 augustus in de hal van 
het stadhuis haar schilderijen. 

Het liefst gebruikt zij acrylverf op grote 
doeken in combinatie met andere ma-
terialen, zoals kranten- en muziekpa-
pier of behang. Haar werk vindt u ook 

op www.betaalbarekunst.nl 

Nieuwsgierig? 
Bezoek dan de expositie van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 
uur en tijdens de avondopenstelling 
van het stadhuis op dinsdag en don-
derdag van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Win een mooi bedrag voor
uw straat, wijk of buurt!

Meld uw idee aan via: www.waalwijk.nl/besteidee

Heeft u ‘t Beste idee
van Waalwijk?

Controle op weesfietsen 
Op het Vredesplein en bushaltes con-
troleren we fietsen die daar al langere 
tijd staan. We labelen deze fietsen. Ook 
controleren we of de fiets als gestolen 
geregistreerd staat. Als de fiets er na 28 
dagen nog steeds staat, plakken we een 
sticker op de fiets. Daarop staat dat we 
deze na twee dagen weghalen. De eige-
naar heeft dan nog drie maanden de tijd 
om de fiets op te halen bij kringloopwin-
kel Twiddus. 

Wat is een weesfiets?
Een weesfiets is een fiets die ergens in 
de openbare ruimte staat en lange tijd 
niet gebruikt is. De eigenaar is onbe-
kend. Soms is een fiets door een ongeval 
onbruikbaar geworden, maar vaak is hij 
opzettelijk achtergelaten. Ze ontsieren 
het straatbeeld en nemen vaak officiële 
stallingsplaatsen in.

VOLG ONS OP FACEBOOK, 
TWITTER EN INSTAGRAM
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Procedures
 

1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken 
die daarop betrekking hebben, liggen ter inzage in de 
periode die vermeld staat in de publicatie
bij de receptie van het stadhuis. Op verzoek krijgt u 
tegen betaling van verschuldigde leges, een afschrift 
van deze stukken.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een 
afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact 
op te nemen met de frontoffice bouwen, wonen en 
leefomgeving van team Vergunningverlening & Be-
lastingen via het algemene nummer 0416-683456. 
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken 
die daarop betrekking hebben zijn bij de balie op het 
stadhuis in te zien in de periode die vermeld staat 

in de publicatie. Op verzoek krijgt u tegen betaling 
van verschuldigde leges, een uitgeprinte versie van 
deze stukken.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben 
de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of 
mondeling naar voren te brengen bij: het college van 
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u 
een mondelinge zienswijze indienen, neem dan con-
tact op met de desbetreffende afdeling.

2a. Indienen zienswijze (Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft de mogelijk-
heid om, gedurende de termijn van de ter inzage leg-
ging, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling 
naar voren te brengen bij het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een monde-
linge zienswijze indienen, neem dan contact op met 
de desbetreffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische 
werken

Voordat het ontwerp van de herinrichting/recon-
structie door het college wordt vastgesteld, is er 
gelegenheid om kennis te nemen van het voorlopig 
ontwerp en hierop een inspraakreactie te geven. Dit 
kan schriftelijk, gedurende de termijn van terinza-
gelegging. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar 
voren brengen aan het college van Waalwijk, Post-
bus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het hier om de 
uitvoering van werk en gaat, staat tegen de besluit-
vorming over de (her)inrichting/reconstructie geen 
bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen be-
langhebbenden daartegen binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. 
Indien bekendmaking aan een belanghebbende eer-
der dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat 
het moment waarop de termijn van zes weken in 
gaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
moet ten minste bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de beslissende in-
stantie en indienen bij (tenzij anders in de publica-
tie staat vermeld) de commissie Bezwaarschriften, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuurs-
recht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Meer leest u 
op www.waalwijk.nl/bezwaar

4. Beroepschrift 
(na uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken 
beroep worden aangetekend door belanghebbenden 
die een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan 
worden verweten dat zij geen zienswijze hebben in-
gediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn 
en moet tenminste bevatten: de naam en het adres 

van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep (met name ook tegen 
welk onderdeel van het besluit het beroep zich richt). 
Het beroepschrift moet (tenzij anders vermeld) 
worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 
PA Breda. Een beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij 
de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

5. Een officiële aanvraag / melding / klacht / 
bezwaar / zienswijze kan behalve per post of per 
fax ook door middel van een e-mailbericht worden 
ingediend. 
Een dergelijk e-mailbericht wordt alleen in behande-
ling genomen als het is verstuurd naar de algemene 
postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voor-
waarden voldoet. Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

Heeft u een vergunning nodig tijdens de 80 van de Langstraat?
Stichting ‘De 80 van de Langstraat’ orga-
niseert op zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember 2018 de 
38e  editie van de wandeltocht de Ra-
bobank  80 van de Langstraat. De ge-
meente stelt ook dit jaar weer alles in 
het werk om het gezellige feest veilig te 
laten verlopen.

Wilt u een activiteit organiseren?

Zonder vergunning mag u:
• Een kleine tent plaatsen (tot 50 perso-

nen). 
• Muziek draaien via een stereo-installa-

tie.

Voor de bereikbaarheid van de hulpdien-
sten moet u altijd een breedte vrijhou-
den van tenminste 4,50 meter en zijn 
obstakels of versieringen boven de weg 
niet toegestaan. 

U heeft wel een vergunning nodig als u 
één of een combinatie van onderstaande 
attributen plaatst:
• Een grote tent plaatst (vanaf 50 perso-

nen) en/of;
• Een vrachtwagen (trailer) of ander 

groot obstakel plaatst en/of;
• Versterkte muziek wilt laten horen 

met professionele apparatuur, bij-
voorbeeld als een dj muziek draait en/
of.

• Tapwagens  (aanvraag + situatieteke-
ning indienen wanneer de tapwagens 
NIET op het eigen terras geplaatst 
wordt. Het moet duidelijk zijn wat tot 
het eigen terras behoort. De tapwa-
gen en het terras mag NIET ‘s nachts 
worden gebruikt tussen 01.30 uur en 
08.30 uur.

Alcohol
Als u op een andere plaats dan uw hore-
cabedrijf zwakalcoholhoudende dranken 
wilt verkopen en/of schenken, dan heeft 
u hiervoor een ontheffing van de Drank- 
en Horecawet nodig. 

NIX18 
Met de ontheffing mag u alleen alcohol 
schenken aan personen van 18 jaar en 
ouder. Alcoholgebruik onder de 18 jaar 
is niet toegestaan. Wij verwachten dat u 
hierin uw verantwoordelijkheid neemt. 
Overlast door overmatig alcoholgebruik 
wordt niet getolereerd, 
u riskeert dan een boete.

Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente Waalwijk 

geldt de reguliere sluitingstijd van 03.00 
uur. 

Voor dit jaar geldt, net als het vorig jaar, 
dat enkel voor de horeca direct gelegen 
aan de wandelroute van “de 80”  vrij-
stelling van de sluitingstijd. De vrijstel-
ling van de sluitingstijd geldt NIET voor 
buitenactiviteiten van de horeca. Voor 
buitenactiviteiten dient een vergunning 
worden aangevraagd.

Plastic
Gedurende het evenement mag op za-
terdag 8 september 2018 en op zondag 9 
september 2018 zowel binnen als buiten 
op het terras alleen worden gewerkt met 
plastic glazen (plastic kreukelglas of po-
lycarbonaat).

Geluid
Alle horecabedrijven langs de route heb-
ben een collectieve geluidontheffing. Dit 
houdt in dat u tot de reguliere sluitings-
tijden in uw horecabedrijf muziek ten 
gehore mag brengen waarbij de normen 
uit het Activiteitenbesluit tijdelijk niet 
gelden.

Tent
Voor het plaatsen van een tent voor 

maximaal 50 personen op uw terras hebt 
u geen vergunning nodig. Let daarbij op 
dat u geen vluchtwegen vanuit uw ho-
recabedrijf blokkeert. Voor het plaatsen 
van een tent voor meer dan 50 personen 
hebt u wel een vergunning nodig.

Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max. 
60 x 60 cm. De vuurkorf of barbecue 
moet op minstens 5 meter afstand van 
een gebouw staan. Bij windkracht 6 of 
hoger is het gebruik van een vuurkorf 
niet toegestaan. Houdt altijd toezicht 
op het vuur en houdt bluswater binnen 
handbereik.

Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulp-
diensten moet u altijd een breedte 
vrijhouden van tenminste 4,50 meter. 
Versieringen boven de weg moeten op 
minimaal 4,20 meter hoogte hangen. 
Gebruik geen materialen die gemakkelijk 
ontvlambaar zijn. 

Melden en aanvragen
Voor het melden van uw activiteit en/
of het aanvragen van de benodigde ver-
gunningen en ontheffingen dient u een 
aanvraag in te dienen. Een formulier 

hiervoor kunt u vinden op de site van 
de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.
nl. Als u attributen plaatst voeg hierbij 
dan een plattegrondtekening op schaal. 

U hebt tot uiterlijk 22 augustus om het 
formulier in te leveren bij de gemeente.

Handhaving
De gemeente en politie  treden handha-
vend op indien u een vergunning plich-
tige activiteit organiseert maar u geen 
vergunning of ontheffing hebt.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wenst u verdere 
uitleg, neem dan gerust contact op 
met het team Vergunningverlening & 
Belastingen via telefoonnummer 0416-
683456.

Let op! 
Voor het in behandeling nemen van uw 
aanvraag wordt u legeskosten in reke-
ning gebracht volgens de Legesverorde-
ning 2018. Deze kunt u vinden op de site 
van de gemeente Waalwijk, www.waal-
wijk.nl optie regelgeving onder het item 
legesverordening, tarieventabel 2018.

Alle bekendmakingen verschijnen met ingang van 30 januari 2014 tijdelijk weer wekelijks in het Weekblad Waalwijk. 
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.officielebekendmakin-
gen.nl. Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven op de gemeente-
pagina. 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 
24-07-2018 Prins Bernhardstraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie F, 2302) kappen1 iep Kap 
24-07-2018 Valkenvoortweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie, nr. 732) realiseren trafofundatie Bouw 
13-07-2018 Industrieweg Waalwijk  bouw clubgebouw St. Crispinus Bouw
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 950 ged.)   
27-06-2018 Vier Heultjes Sprang-Capelle  aanleg uitrit Inrit- of uitrit
 (kad. Capelle, sectie N, nr. 1002)   
25-06-2018 Wim Suermondtstraat Waalwijk  bouw vrijstaande woning Bouw
 (kad. Waalwijk, sectie C, nrs. 3021 en 3024)  
26-06-2018 Het Kanteel Waalwijk  plaatsen faunapaal Bouw 
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 778)   
25-06-2018 Hazardweg Waalwijk  uitvoeren civieltechnische
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 332) werken Werk uitvoeren 
26-07-2018 Spuiweg 19- 19a Waalwijk uitbreiding bedrijfshal en 
  plaatsen entresolvloer en 
  plaatsen stellingtoren Bouw 
20-07-2018 Schouwslootweg, t.h.v. nr. 5 Waalwijk kappen 1 eik Kap 
14-07-2018 Laageinde 28 Waalwijk aanleggen uitrit Inrit- of uitrit 
16-07-2018 Bremstraat 18 Waalwijk plaatsen dakopbouw Bouw 
09-07-2018 Vlaanderenstraat 10 Waalwijk uitbreiden woonhuis Bouw 
24-07-2018 De Coubertinlaan 3 Waalwijk kappen 1 conifeer Kap 
13-07-2018 Eerste Zeine 112 Waalwijk uitbreiden achterzijde 
  dierenkliniek Bouw 
26-06-2018 Mr van Coothstraat 2 Waalwijk opsplitsen van pand in 
  2 objecten Bouw 
12-07-2018 Scharlo 2 Waspik uitbreiden restaurant met serre  Bouw
  en MVA- toilet Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
27-06-2018 Eikendonklaan 3 Waalwijk tijdelijk plaatsen 2 gebouwen Bouw 
28-06-2018 St. Crispijnstraat 118 Waalwijk kamergewijze verhuur ten  Handelen in strijd
  behoeve van 5 personen ruimtelijke regels 
20-07-2018 Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk bouwen reclamemast Bouw 
21-07-2018 Stadhoudersdijk 25 Waspik verbouwen woning en plaatsen 
  bijgebouw Bouw 
06-07-2018 Mechie Trommelenweg 10 Waalwijk aanleg twee uitritten Inrit- of uitrit 
18-07-2018 Benedenkerkstraat 74 Waspik wijziging situering te bouwen  Handelen in strijd
  woning ruimtelijke regels 
   Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
13-07-2018 Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk plaatsen reclamezuil Reclame 
26-06-2018 Nelson Mandelastraat 1 Waalwijk verhogen schutting Bouw 
22-06-2018 Vrouwkensvaartsestraat 27 Waspik aanbrengen verharding Uitvoeren van werk of 
   van werkzaamheden 

12-10-2016 Eerste Zeine 96 Waalwijk uitbreiden kinderdagverblijf Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
20-03-2018 Herman Boerhaavestraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1009) verleggen sloot Werk uitvoeren 
03-07-2018 Amstel 23-25 en 27 Waalwijk gedeeltelijk vervangen dak 
  berging 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 
03-08-2018 Jacob Marisstraat 25 Sprang-Capelle plaatsen schutting Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
18-07-2018 Tweede Zeine 48 Waalwijk uitbreiden woning 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 
01-08-2018 Oudestraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie O, nr. 298) kappen 2 iepen Kap 
31-07-2018 Schoolstraat naast nr 18 
 Sprang-Capelle kappen 1 Malus Kap 
07-08-2018 Heistraat 217 Sprang-Capelle kappen 8 bomen op 
  begraafplaats Kap 
30-07-2018 Hein Jordansstraat Waalwijk   Inrit- of uitrit
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 2944) bouw woonhuis Bouw 
23-07-2018 Hazardweg Waalwijk  uitvoeren civieltechnische
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 332) werken Werk uitvoeren 
31-07-2018 Schouwslootweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1535) kappen 1 eik Kap 
18-07-2018 Tilburgseweg 2b Sprang-Capelle gewijzigd bouwen van 
  bedrijfsgebouwen Bouw 
04-07-2018 Mechie Trommelenweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 925) aanleg uitweg Inrit- of uitrit 
02-08-2018 Winterdijk 35 Waalwijk uitbreiden woonhuis Bouw 
24-07-2018 Mr. Ruys de Beerenbrouckstraat 4  gebruiken woning t.b.v.
 Waalwijk kamergewijze verhuur voor  Handelen in strijd
  maximaal 5 personen ruimtelijke regels 
25-07-2018 Spuiweg 25 Waalwijk wijziging procescondities 
  aflevering LNG Milieu 
02-08-2018 Marga Klompéstraat 63 Waalwijk  verbouwen een woning tot 
  twee woningen Bouw 
18-07-2018 Wulp 1 Waspik bouw tuinhuisje met  Bouw
  overkapping Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
27-07-2018 Zomerdijkweg 2 Waalwijk plaatsen 5 mini turbines op dak Bouw 
18-07-2018 Berkhaag 22 Sprang-Capelle verbouwen kantoorruimte Bouw 
27-07-2018 Spuiweg 5 Waalwijk uitbreiden bedrijfshal Bouw 
25-07-2018 Hoofdstraat 25 Sprang-Capelle kappen en intensief snoeien 
  bomen Kap 
24-07-2018 Wethouder Smoldersstraat 5  verbouwen woning en wijzigen Bouw
 Waalwijk bestemming van garage naar  Handelen in strijd
  kantoor ruimtelijke regels 
17-07-2018 Prof. van der Waalsweg 2 realiseren van brasserie Handelen in strijd 
 Waalwijk   ruimtelijke regels 
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01-08-2018 Schoolstraat 21 Sprang-Capelle bouwen vrijstaand bijgebouw Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
03-08-2018 Benedenkerkstraat 74 Waspik wijziging situering te bouwen  Handelen in strijd
  woning 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 
17-07-2018 Hein Jordansstraat   Bouw
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 3023) bouwen woning Inrit- of uitrit 
17-07-2018 Mr. Ruys de Beerenbrouckstraat 4  gebruiken woning t.b.v.
 Waalwijk kamergewijze verhuur voor  Handelen in strijd
  maximaal 5 personen ruimtelijke regels 
19-07-2018 Oudestraat Sprang-Capelle  bouw 3 woningen en Bouw
 (kad. Sprang, sectie B, nr. 5835) aanleggen inritten Inrit- of uitrit 
24-07-2018 Dr. Colijnstraat 1 Waalwijk gebruiken woning t.b.v. 
  kamergewijze verhuur voor  Handelen in strijd
  maximaal 5 personen ruimtelijke regels 
25-07-2018 St. Crispijnstraat 118 Waalwijk gebruiken woning t.b.v. 
  kamergewijze verhuur voor  Handelen in strijd
  maximaal 5 personen ruimtelijke regels 
25-07-2018 Vrouwkensvaartsestraat 27 Waspik toevoegen woning binnen  Bouw
  bestaande bebouwing en  Wijzigen monument
  wijzigen monument Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
25-07-2018 Prof. Asserweg 18 Waalwijk verbouwen kantoor/bedrijfshal Bouw 
25-07-2018 Prof. Eykmanweg 6 Waalwijk verbouwen kantoor/bedrijfshal Bouw 
02-08-2018 Kerkstraat 17 Sprang-Capelle uitbreiden woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag tot 16 september 2018 is opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
18-07-2018 Nederveenweg 3 Sprang-Capelle gebruiken grond in afwijking 
  bestemmingsplan, plaatsen  Bouw
  1 reclamebord, 5 vlaggenmasten, Handelen in strijd
  4 lichtmasten en aanleggen  ruimtelijke regels
  (half)verharding Reclame 
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  
23-07-2018 Weteringweg 29 Waalwijk Vaststellen nummeraanduiding 2 (Mechie Trommelenweg)
30-07-2018 Hein Jordansstraat Waalwijk 
 (kad. Sprang, sectie C, nr. 2944) Vaststellen nummeraanduiding 16 
01-08-2018 Bloemendaalweg 38 Waalwijk Vaststellen nummeraanduiding 38a 
02-08-2018 Marga Klompéstraat 63 Waalwijk Intrekken nummeraanduiding 63 
  Vaststellen nummeraanduiding 63 en 65 
06-08-2018 Reigerbosweg 14, 14a en 14b en  Intrekken nummeraanduidingen 14, 14a en 14b en 19
 Prof. Zeemanweg 19 Waalwijk Vaststellen nummeraanduidingen 14, 14a (Reigerbosweg), 
  17 en 19 (Prof. Zeemanweg)  
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Algemene vergunningen
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:

Standplaatsvergunningen
De volgende standplaatsvergunning is ingetrokken door de aanvrager: 
W. de Graaf V.O.F., voor de verkoop brood en banket op de volgende dag(en) en locatie(s)
-  iedere zaterdagmorgen op het Bloemenoordplein te Waalwijk.

Het besluit is verzonden op 19 juli 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.

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  EM-TÉ Supermarkt voor een wijziging leidinggevenden voor het slijterijbedrijf op de locatie Van der Duinstraat 

115 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 4 juli 2018.
- Mevrouw M. Janssen voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Dulvertse Dorps-

kwis op zaterdag 6 oktober 2018 op de locatie aan de Dullaertweg in Waalwijk. Besluit verzonden op 17 juli 2018.
- Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder voor het organiseren van het evenement Jeugd Vakantie Week Waspik 

van maandag 13 augustus  2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018 op de locatie Julianastraat/Bernhardstraat 
in Waspik. Besluit is verzonden op 17 juli 2018.

- De heer G. van Helvoirt voor het organiseren van het evenement Start en Ontvangst deelnemers 80 van de 
Langstraat op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 op de locatie Stationsstraat 122 in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 18 juli 2018.

- De Kanssenfabriek voor het organiseren van het evenement Muzikale ondersteuning lopers 80 van de Langs-
traat op zaterdag 8 september 2018 op de locatie Balade 1 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 juli 2018.

- Vinotake Waalwijk voor het organiseren van het evenement 80’s party ter ondersteuning lopers 80 van de 
Langstraat op 8 september 2018 op de locatie Grotestraat 222-226 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 juli 
2018.

- De heer G.J.M. van Helvoirt voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement 80 van de 
Langstraat op zaterdag 8 en op zondag 9 september 2018 op de locatie Stationsstraat 122 in Waalwijk. Besluit 
verzonden op 24 juli 2018.

- Verklaring van geen bedenkingen,  ingediend door Stichting Waalre Classic Car Rally voor het houden van- en 
deelnemen aan- een navigatie- en toerrit voor klassieke automobielen , het 2e lustrum van de Waalre Classic 
Car Rally op zaterdag 25 augustus 2018. Besluit verzonden op 25 juli 2018. 

- Verklaring van geen bedenkingen,  ingediend door Automobielclub De Baronierijders voor het houden van- en 
deelnemen aan- een kaartleesrit voor gewone automobielen, de  12e  Bredase Lions Rally, op zondag 9 septem-
ber 2018. Besluit verzonden op 25 juli 2018. 

- Stichting Bork Totaal voor het organiseren van het evenement Bork Totaal op zondag 26 augustus 2018 op de 
locatie Loeffstraat/Hoogeinde in Waalwijk. Besluit is verzonden op 27 juli 2018.

- Verklaring van geen bedenkingen, ingediend door de Stichting Wielervrienden van De Jonger Renner voor de 
wielerwedstrijd Omloop van Hil & Moer op zondag 23 september 2018 door diverse straten in de gemeente 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 augustus 2018; 

- Hutten Business Catering B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf Piet’s Brasserie op de locatie Professor 
van der Waalsweg 2 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 augustus 2018.

- Hutten Business Catering B.V. voor ontheffing van de exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf Piets’s 
Brasserie op de locatie Professor van der Waalsweg 2 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 augustus 2018.

- Stichting De 80 van de Langstraat voor het organiseren van de MINI 80 op zaterdag 8 september 2018 van 
14.00 uur tot en met 18.30 uur met start en finish op het Raadhuisplein/Markt in Waalwijk. Besluit is verzonden 
op 7 augustus 2018.

- De heer M.G.J. Knuvers voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Spits on the 
block op 11 augustus 2018 op de locatie Grotestraat 198 in Waalwijk. Besluit is verzonden 8 augustus 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 Vrije Tijd, Evenementen

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.A.L. Verschure, Valkenvoortweg 31 Waalwijk 

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 augustus 2018  tot en met 5 september 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. 
0416-683456.

Verkeer
Het volgende verkeersbesluit is genomen.
Verkeersbesluit 8 augustus 2018

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:
- Burg. Meijerstraat 30 te Sprang-Capelle, momenteel gekentekend met 14-ZK-LK, gehandicaptenparkeerplaats 
ligt in Henry Dunantstraat recht achter de woning aan Burg. Meijerstraat 30;

Bovenstaand besluit is op 18 juli 2018 verstuurd. 
Procedure 3 is van toepassing.

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:
Eerste Zeine - gedeelte tussen Haydnstraat en St. Antoniusstraat: 14-08-2018 t/m 29-09-2018 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Rotonde en de Nieuwe Provinciale weg: 09-07-2018 t/m 06-08-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding wordt ter 
plaatste aangegeven.

‘t Vaartje-west tot aan de Havendries, ’t Vaartje-oost tot huisnummer 42: 09-07-2018 t/m 24-08-2018 i.v.m. recon-
structie. Omleiding wordt ter plaatse aangegeven.

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

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 
019 – Aanwijzingsbesluit Haven 8 West

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook 
ter inzage. 
Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer 0416-683456.

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie 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 ingang 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 achternaam Geboortedatum Datum voornemen Datum besluit 
J.A.C. van Boekel 12-04-1962 25-06-2018 18-07-2018 
A.I. Leal Figeuiredo 10-06-1984 04-07-2018 26-07-2018 
M.M. Resiak 24-03-1986 01-06-2018 26-07-2018 
A. Malaine  27-09-1981 18-06-2018 26-07-2018 
R. Vaz Quaresma 15-08-1986 04-07-2018 30-07-2018 
B. Šarcevic 10-12-1980 04-07-2018 30-07-2018 
M. Šarcevic 07-10-1983 04-07-2018 30-07-2018
S. Pálfi 25-11-1979 04-07-2018 30-07-2018
A.V. Iancu 21-04-1976 04-07-2018 01-08-2018 
A. Osurkov 23-02-1986 12-07-2018 02-08-2018 
Procedure 3 is van toepassing.

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie 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 adres-
gegevens van deze personen ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”. 
Als team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk geen nadere adresinformatie ontvangt dan wordt na 2 weken 
het besluit genomen om uitvoering 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 achternaam Geboortedatum Datum voornemen 
M. Bourjel 10-06-1990 25-07-2018  
N. Negrin Gutierez 21-02-1992 25-07-2018  
K.D. Głowacka 03-03-1995 25-07-2018  
K.M. Szewczyk 17-06-1991 25-07-2018  
B. Szmic      30-12-1965 26-07-2018
P.Ol Bienkowski 11-09-1983 26-07-2018
M.Z. Zyla      24-07-1981 26-07-2018
D. Moldovan  22-07-1978 01-08-2018
P.J. Bulas 27-01-1993 02-08-2018  
M.P. Domagalski 11-02-1976 02-08-2018  
C. Urszo 03-04-1991 02-08-2018  
 
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.
    

Dit gemeentenieuws digitaal ontvangen?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op www.waalwijk.nl/aanmeldennieuwsbrief


