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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
Telefoon: 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

Activiteit 
Thuis met Dementie
Voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers
U bent iedere dinsdag tussen 10.00 
en 12.00 uur van harte welkom in het 
Parkpaviljoen ingang Wandelpark, Gro-
testraat in Waalwijk. Op 2 oktober be-
zoeken we kinderboerderij ’t Erf. Ook 
zijn er kleine kinderen om samen met 
ons naar de dieren te kijken en aaien. 
We zijn tussen 10.15 – 11.30 uur wel-
kom. We vertrekken vanaf de parkeer-
plaats van het Parkpaviljoen om 10.00 
uur. Wij verzorgen het vervoer. Natuur-
lijk mag u ook op eigen gelegenheid 
komen. Meer informatie: mail of bel 
dementieconsulent Marianne de Jongh 
via m.d.jongh@dewever.nl
of  06-13923523.

Agenda

Praat met de raad over het 
nieuwe schoenenmuseum  
Op donderdag 27 september kunt u 
met de raad praten over het schoe-
nenmuseum tijdens het Forum, de 
discussieavond van de raad. Op de 
agenda staat de bespreking van twee 
voorstellen over het museum: de finan-
ciële afhandeling van het faillissement 
van SLEM (voormalig museum) én de 
doorontwikkeling van het nieuwe mu-
seum. 

Inwoners en belangstellenden kunnen  
met de raadsleden deze voorstellen be-
spreken en hierover hun mening geven. 

Iedereen is van harte welkom. Aanvang 
19.30 uur in de raadzaal van het stad-
huis. Wilt u meepraten? Meld u dan tot 
uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf aan 
onder vermelding van het onderwerp 
‘Museum’ via griffie@waalwijk.nl of 
telefoonnummer 0416-683 445.   

Direct aansluitend op dit Forum be-
paalt de raad tijdens een korte raads-
vergadering hoe deze stukken verder 
worden behandeld. Op waalwijk.notu-
biz.nl staan de agenda’s en stukken van 
de vergaderingen.

Afval scheiden 
U maakt het verschil
In een jaar tijd gooit u thuis veel meer 
weg dan u misschien door heeft: gemid-
deld bijna 500 kilogram per persoon 
per jaar. Alle huishoudens bij elkaar zijn 
jaarlijks goed voor zo’n 8,4 miljard kilo-
gram afval, waarvan inmiddels meer dan 
50 procent al gescheiden wordt ingele-
verd.

Niet alleen thuis, maar ook op kantoor, 
station of sportvereniging produceren 
we veel afval. Het scheiden van ook dit 
afval levert grote milieuwinst op. Met el-
kaar kunnen we dus een enorm verschil 
maken.

En bedrijven dan?
Misschien denkt u, “Ik kan nu wel mijn 
best gaan doen, maar de ‘grote jongens’ 
hebben veel meer afval dan ik en als zij 
er een potje van maken, dan heeft mijn 
afval scheiden alsnog nauwelijks zin.” 

Maar zonder dat u daar iets van merkt, 
hebben enkele sectoren die veel afval 
produceren, de zaken al goed voor el-
kaar. In de bouw wordt 92 procent van 
het afval gerecycled, in de industrie 80 
procent en in de landbouw 93 procent. 

Actie ouder-kind zwemmen 
in oktober
Heerlijke ‘quality time’ voor (groot)
ouders en hun (klein)kind tijdens het 
ouder-kind zwemmen op maandag-, 
woensdag- of vrijdagochtend. Kinde-
ren vanaf drie maanden tot en met vier 
jaar zijn van harte welkom. Benieuwd of 
dit iets voor u is? Meld u dan aan via   
infozwembaden@waalwijk.nl of 0416- 
683 555. Een proefles kost vijf euro. Er 
zijn maximaal drie proeflessen per les 
mogelijk, dus schrijf u snel in. Vol is vol.

Actie
Bevalt de proefles u goed en wil u een 
abonnement afsluiten voor het ouder-
kind zwemmen? Profiteer dan van een 
tijdelijke actie. In oktober betaalt u na-
melijk geen inschrijfkosten (12,50 euro) 
en pasje (6,80 euro). 

Kijk voor lestijden en meer informatie op 
www.zwemmeninwaalwijk.nl

Bron: VANG, huishoudelijk afval

Excursie windpark
Gaat u mee?
De gemeente Waalwijk organiseert een 
windexcursie. Dit in het kader van de 
herontwikkeling van windmolenpark 
Haven 8.

Het doel van de excursie is om u te 
laten zien en ervaren hoe het is om in 
en bij een windmolen te staan en te 
zien hoe een windpark in de omgeving 
past. U krijgt in het stadhuis een aantal 
presentaties over de wens en stand van 
zaken van windenergie in Waalwijk. 

U bezoekt windpark Nieuwegein. Dit 
park is gekozen vanwege de inpassing 
in het landschap en de industriële 
omgeving die vergelijkbaar is met 

Waalwijk. Eneco zal deze ochtend een 
windmolen open zetten.

Wanneer:  6 oktober 2018
Hoe laat:  van 9.45 uur tot uiterlijk 

13.00 uur
Verzamelen: Taxandriaweg 6, 
 Waalwijk
Locatie: stadhuis Waalwijk 

en Windpark Nieu-
wegein per bus

Aanmelden
Aanmelden voor de windexcursie is 
verplicht. Aanmelden kan via 
windenergie@waalwijk.nl

Noteert
u even...

Balie 2 oktober gesloten

De balie publiekszaken is op dinsdag-
avond 2 oktober gesloten. Voor het 
aanvragen van paspoorten, ID-kaarten, 
rijbewijzen, uittreksels en diversen 
kunt u die avond niet terecht.

VOLG ONS OP 
FACEBOOK, 
TWITTER EN 
INSTAGRAM

‘Truus en Piet zijn 25 jaar  
getrouwd’
Hoe vaak komt u dat soort stickers of 
posters tegen op verkeersborden of 
lantaarnpalen? Een ludieke manier 
om uiting te geven aan het feit dat er 
iets te vieren valt in uw eigen straat of 
buurt, maar het mag niet. Het beplak-
ken van borden en andere gemeente-

lijke eigendommen is verboden. Allerlei 
bevestigingsmaterialen, zoals lijm en 
tape, veroorzaken vaak schade en deze 
schade kan op u worden verhaald. Bo-
vendien kan het afplakken van borden 
ook een gevaar opleveren voor de ver-
keersveiligheid.

Ondernemende inwoner 
gezocht voor opzetten 
kinderkrant
Stel, er verschijnt een lokale krant voor 
alle basisscholen en kinderen van zeven 
tot en met twaalf jaar in Waalwijk, 
Waspik en Sprang Capelle. Een gratis 
kinderkrant die een bijdrage levert aan 
verschillende maatschappelijke en edu-
catieve doelstellingen, waarin nieuws, 
verhalen, ervaringen en meningen voor 
en door kinderen centraal staan. Kent 

u iemand in uw gemeente die ontzet-
tend graag een uitdaging wil aangaan 
en dit project zelfstandig wil oppak-
ken? Of vermoedt u dat er een netwerk 
is waar deze persoon zich zou kunnen 
bevinden? Neem dan contact op met 
Angelique van Tilburg van Denk Jong of 
angelique@denkjong.nl. Meer informa-
tie vindt u op www.denkjong.nl 



Woensdag 26 september 2018

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

Hier leest u alle bekendmakingen van de gemeente Waalwijk, met uitzondering van de algemeen verbindende 
voorschriften (verordeningen), die vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Als de gemeente Waalwijk een 
nieuwe verordening bekendmaakt, staat dit aangegeven op de gemeentepagina. U kunt zich aanmelden voor een 
e-mailservice van bekendmakingen in uw buurt 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 
14-09-2018 Industrieweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 950 
 en 659 en sectie A, nr. 1596) kappen 41 bomen Kap 
19-09-2018 Poolsestraat 63 Sprang-Capelle aanleg nieuwe uitrit en plaatsen  Bouw
  erf- of perceelafscheiding Inrit- of uitrit  
14-09-2018 Schoolstraat 13 Waspik inrichten deel garage als  Handelen in strijd
  hondentrimsalon  ruimtelijke regels 
13-09-2018 Schoolstraat 12 Waspik plaatsen dakopbouw op 
  achtergevel Bouw 
14-09-2018 Arnoldus Verschurenstraat 29 
 Waspik plaatsen dakopbouw 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 
19-09-2018 Zuidhollandsedijk Sprang-Capelle  aanleg uitrit agrarisch perceel Inrit- of uitrit
 (kad. Capelle, sectie E, nr. 2784)  Werk uitvoeren 
19-09-2018 Spuiweg 19- 19a Waalwijk uitbreiden bedrijfshal en  Bouw
  plaatsen entresolvloer bij nr. 
  19a en plaatsen stellingtoren bij nr. 19  
24-09-2018 St. Crispijnstraat 118 Waalwijk kamergewijze verhuur ten  Handelen in strijd
  behoeve van 5 personen ruimtelijke regels 
18-09-2018 Mechie Trommelenweg 10 Waalwijk aanleg twee uitritten Inrit- of uitrit 
24-09-2018 Dr. Colijnstraat 1 Waalwijk kamergewijze verhuur ten  Handelen in strijd
  behoeve van 5 personen 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 
20-09-2018 Groenewoudlaan 86 Waalwijk uitbreiden woning Bouw - Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels  
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen

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

- De heer M. Schilders voor vrijstelling van het sluitingsuur van vrijdag 23 november 2018 tot zondag 25 novem-
ber 2018 tijdens het evenement 48 uur NON Stop Darten ten bate van Stichting TESS voor het horecabedrijf 
café de Molenvliet, Laageinde 30 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 17 september 2018.

- Stichting The Buddharama Temple voor  het organiseren van het religieus feest, Oak Phansa, einde van het 
regenseizoen op zaterdag 27 oktober 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 21 september 2018.

- Agro Nova voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter 
beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018, gelegen 
aan de Van der Duinstraat 128 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 24 september 2018.

- Jeugdloterij voetbalvereniging S.V. Capelle voor het houden van een loterij met een prijsbepaling op 30 novem-
ber 2018. Besluit is verzonden op 24 september 2018.

- Stichting The Buddharama Temple voor het organiseren van het religieus feest,  Loi Krathong, het feest van 
het water op zaterdag 10 november 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 24 september 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:
- Gemeente Waalwijk, Visbankweg ongenummerd  (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 156),  Waalwijk 

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 september 2018  tot en met 24 oktober 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.

Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplan Driessen ontwerp uitwerkingsplan
Lommerrijk, Fase 1, 6 woningen

Het College van Waalwijk maakt bekend dat een ontwerp uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) voor 6 woningen in deelgebied Lommerrijk is opgesteld.
Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de 
Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuidzijde.
Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op de eerste fase en maakt de bouw van 6 vrijstaande woningen mogelijk. 
Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Burgemeester De Geusstraat. Aan de zuid- en westzijde 
vormen de percelen aan de van der Duinstraat 98 tot en met 102 de begrenzing van het plangebied. De noordzijde 
grenst vooralsnog aan enkele agrarische percelen.

Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van de 6 vrijstaande woningen. 
Het ontwerp uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is voorzien van 
een toelichting.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk, Fase 1, 6 woningen ligt met bijbehorende stukken met ingang van 27  
september gedurende 6 weken (t/m 7 november 2018) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
Taxandriaweg 6 Waalwijk, 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 de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet 
aanwezig).

Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identifica-
tienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase1-ON01 en in PDF via de website van de gemeente www.waalwijk.nl 
via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie 
van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van inzage ligging t/m 7 november 2018 een zienswijze over dit 
ontwerp uitwerkingsplan indienen bij ons college. Schriftelijk door t/m 7 november 2018 een reactie te zenden 
naar het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB  Waalwijk en mondeling door hiervoor contact op te nemen 
met mevrouw Schreppers, tel.0416-683456. 
Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in be-
handeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde 
voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, 
onder vermelding van zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk, Fase 1, 6 woningen.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevr. P. Schreppers van het team Ruimte, Economie en 
Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl 

Dit uitwerkingsplan maakt het mogelijk om zes bouwkavels uit te geven voor de bouw van vrijstaande woningen. De 
kavels zullen een oppervlakte hebben van circa 525 tot 660 m2 en zullen middels bieding bij de notaris verkocht worden. 
Verkoop start op het moment dat het uitwerkingsplan onherroepelijk is. Meer informatie over de kavels, de bouwmoge-
lijkheden en het reglement van bieding vindt u te zijner tijd op www.waalwijk.nl/driessen.

Het is niet mogelijk om nu reeds interesse kenbaar te maken of een bod uit te brengen. Wel kunt u zich inschrijven voor 
de digitale mailing “Zelfbouwen in Waalwijk”. U krijgt dan automatisch per email bericht op het moment dat de verkoop 
start of er iets wijzigt in het overig kavelaanbod van de gemeente Waalwijk. Meer informatie hierover vindt u op www.
waalwijk.nl/kavelverkoop

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 27 september  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 de volgende onderwerpen met inwoners en 
organisaties:
- Bespreking brief inwoner Waalwijk over aanbevelingen groen-

beheer, rekening houdend met het insectenleven
- Bespreking brief inwoner Waalwijk over reconstructie Reiger-

bosweg
- Bestemmingsplan Herziening centrumplan Waalwijk
- In samenhang bepreken:

• Voorbereidingskrediet en afhandeling faillissement SLEM
• Doorontwikkeling Museum-Plus’

- Vaststelling Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum-
gebied Waalwijk 2019-2023

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:
- Vaststelling Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum-

gebied Waalwijk 2019-2023
- Bestemmingsplan  Herziening centrumplan Waalwijk
- Aanpassing Verordening Starterslening gemeente Waalwijk
- Aanpassing Verordening Blijverslening gemeente Waalwijk
- Beleid bescherming persoonsgegevens en privacy control
- Voorbereidingskrediet en afhandeling faillissement SLEM
- Doorontwikkeling Museum-Plus
In dit Besluit stelt de raad vast welke raadsvoorstellen hamer-
stukken 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 11 oktober.

Donderdag 4 oktober  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. Aan-
melden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend informatieavond
De raad wordt geïnformeerd over de programma’s binnenstad, 
economie en duurzaamheid.

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 én meepraten bij het Forum. 



Woensdag 26 september 2018

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.

Asfaltonderhoud:
De komende tijd wordt asfaltonderhoud verricht in de gehele gemeente 
Waalwijk door Rasenberg uit Breda. Hierdoor kan voor korte tijd een weg 
(deels) worden afgesloten. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid of 
er worden verkeersregelaars ingezet. U kunt persoonlijk worden benaderd 
met het verzoek uw auto te verplaatsen.

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.

Tuinstraat, tussen Zanddonkweg en Prof. Asserweg: 17-09-2018 t/m 02-11-
2018 i.v.m. reconstructie.

Hein Jordanstraat en Burg. de Geusstraat vanaf Achter de Hoven t/m krui-
sing Mgr. Bekkerstraat: 17-09-2018 t/m 06-10-2018 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.

Mgr. Bekkerstraat: 17-09-2018 t/m 27-10-2018 i.v.m. reconstructie. Om-
leiding via omliggende wegen. Mgr. Bekkerstraat 11 t/m 72 bereikbaar via 
Burg. de Geusstraat – Toon Kortoomstraat – Joep Naninckstraat.

Grotestraat t.h.v. nr. 161: 28-09-2018 tussen 07.30 u. en 12.30 u. i.v.m. 
hijswerkzaamheden.

Taxandriaweg tussen Zomerdijksestoep en Heulstraat: 28-09-2018 tussen 
09.00 u. en 17.00 u. i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Heulstraat - 
Altenaweg - Biesbosweg - Taxandriaweg-west of via Dijkstraat - Burg. Ver-
wielstraat – Cartografenweg.

Sprang-Capelle:
Berkhaag: 03-09-2018 t/m 01-12-2018 i.v.m. reconstructie. Bedrijven 
blijven bereikbaar via Amerikastraat Kaatsheuvel of via Raadhuisstraat 
Sprang-Capelle.

Winterdijk tussen Hogevaart en Hoofdstraat: 27-09-2018 tussen 07.00 u. 
en 17.00 u. i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Veerweg - Dellenweg - 
Labbegatsevaartweg en Hogevaart - Kruisvaart – Wendelnesseweg Oost.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Verkeersbesluit 18 september 2018

Het college van Waalwijk heeft besloten:
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
Nieuwstraat 41 te Waalwijk momenteel gekentekend met FK-634-P;

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

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 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 achternaam Geboortedatum Datum voornemen
Keetels, B.F.M. 05-11-1988 17-09-2018

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

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 besluit
Uruski, M 14-01-1991 23-08-2018 14-09-2018
Hommerin, R. 08-10-1960 20-08-2018 17-09-2018
van der Mierden, J.P.M.A. 06-02-1983 24-08-2018 20-09-2018
Liepa, S. 23-03-1986 28-08-2018 20-09-2018
Herman, D.D. 24-02-1989 28-08-2018 20-09-2018

Procedure 3 is van toepassing.

Beperking openbaarheid bij overdracht dienstplicht-
kaarten en keuringskaarten dienstplicht 1910-1977

Op grond van artikel 30 van de Archiefwet 1995 dragen burgemeester en 
wethouders de zorg voor de archiefbescheiden. Op grond van art. 12 lid 1 
van de Archiefwet 1995 moeten archiefbescheiden die niet voor vernieti-
ging in aanmerking komen en die ouder zijn dan 20 jaar worden overge-
bracht naar een archiefbewaarplaats. Overwegende dat:
-  de termijn van 20 jaar voor de dienstplichtkaarten en de keuringskaar-

ten dienstplicht 1910-1977 inmiddels is verstreken en de kaarten dus 
moeten worden overgedragen aan de archiefbewaarplaats;

-  de archiefbescheiden die zijn opgenomen in een archiefbewaarplaats 
openbaar zijn;

-  de zorgdrager op grond van art. 15 van de Archiefwet 1995 bij de over-
brenging een beperking aan de openbaarheid kan stellen voor een be-
paalde termijn

-  deze bevoegdheden zijn gemandateerd aan de teammanager Informa-
tiebeheer en Facilitaire zaken op grond van het Mandaatregister 2018 
art. 13.4 en 13.7;

-  er persoonlijke informatie op deze kaarten staat en een deel van de 
personen nog in leven is;

-  art. 15 lid 1a van de Archiefwet 1995 de mogelijkheid biedt om een beper-
king aan de openbaarheid te stellen in het kader van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer;

Besluit:
Bij de overdracht van de dienstplichtkaarten en keuringskaarten dienst-
plicht 1910-1977 een beperking van de openbaarheid te stellen voor een 
termijn van 100 jaar na geboortedatum. Waalwijk, 18 september 2018. De 
Teammanager Informatiebeheer en Facilitaire zaken T.M. de Vos.


