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

Personen die zich inzetten voor de sa-
menleving kunnen een Koninklijke on-
derscheiding krijgen. Kent u iemand in 
uw omgeving die een Koninklijke onder-
scheiding verdient? Dan kunt u die per-
soon voordragen.

De meeste Koninklijke onderscheidin-
gen worden uitgereikt tijdens de ‘lint-
jesregen’. De lintjesregen vindt jaarlijks 
plaats op de laatste werkdag voor Ko-
ningsdag.

Wilt u iemand voordragen voor de 
lintjesregen in 2020? Dan moet u het 
voorstel uiterlijk in de zomer volgend 
jaar indienen. Gaat het om een tussen-
tijdse onderscheiding? Dan moet u het 
voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de ge-
wenste uitreikingsdatum indienen.

Neem voor vragen contact op met dhr. 
B. de Gouw via 0416-683622 of mail 
naar kabinetszaken@waalwijk.nl

Greet van Riel exposeert 
in stadhuis
Greet van Riel exposeert in november 
in de hal van het stadhuis haar schil-
derijen. Greet knutselt en schildert al 
vanaf jonge leeftijd. Dit is altijd een 
grote passie van haar geweest. Begin 
jaren ’80 schilderde Greet stadsgezich-
ten in olieverf. In de jaren ’90 vooral 
aquarellen en bloemen. Momenteel 
schildert zij met olie, acrylverf en expe-
rimenteert met verschillende materia-
len, van zand tot leer. In deze expositie 
zit een overzicht van haar volledig oeu-
vre uit al deze verschillende periodes.

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.

Agenda

Op woensdag 24 oktober uur reikten burgemeester Kleijngeld en burgemeester Hanne van 
Aart de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en oorkonde 
uit aan de heren Frederiks en Mangels. Zij ontvangen deze waardering vanwege hun door-
tastende optreden op woensdag 31 januari, toen zij een automobilist gered hebben die met 
zijn auto in de sloot belandde bij knooppunt Empel. 

Veilig stoken
Een houtkachel of open haard brengt 
sfeer in huis. Maar bij verkeerd stook-
gedrag veroorzaken open haarden en 
kachels rook- en/of stankoverlast en 
komen er schadelijke stoffen in de lucht. 
Deze schadelijke rook uit de schoorsteen 
blijft buiten hangen in de lucht. Mensen 
met longziekten (astma) en kinderen 
lopen zelfs extra risico. U voorkomt dit 
door op de juiste manier te stoken!

Stooktips
• Stook niet bij mistig of windstil weer;
• Stook alleen onbehandeld en droog 

hout;
• Controleer regelmatig of u goed 

stookt, de vlam dient helder geel te 
zijn;

• Gebruik een kachel die qua capaciteit 
afgestemd is op de ruimte;

• Laat uw schoorsteen minimaal één 
keer per jaar vegen;

• Plaats in een ruimte waar u stookt 
een rook- en CO (koolmonoxide)mel-
der;

• Stook niet als bewoners (of omwo-
nenden) last hebben van irritatie van 
ogen, neus, keel of luchtwegen.

Is er sprake van rook- en/of stankover-
last? Probeer dan met uw buurtbewo-
ners tot goede afspraken te komen.

Bronzen medaille van de Maatschappij  
tot Redding van Drenkelingen

Casade stelt drie duurzame 
huizen open
Wilt u weten hoe een Nul-Op-de-Meter woning er van binnen uitziet? Welke instal-
laties zorgen voor minder CO2 uitstoot en hoe deze werken? Dat kan!

Wanneer?
Tijdens de Nationale Duurzame Hui-
zen Route kunt u op zaterdag 3 no-
vember drie duurzame Casade-huizen 
bezoeken. Medewerkers van Casade en 
leden van de Lokale Energie Coöpera-
ties leiden u rond en geven uitleg. Ook 
kunnen bewoners hun woonervaringen 
met elkaar delen. Tussen 10.00 uur en 
12.30 uur bent u van harte welkom.

Welke Casade-huizen kunt u 
bezoeken?
• Ribbe 13 in Dongen (Beljaart fase 3);

• Pr. Marijkestraat in Kaatsheuvel;
• Akkerwinde 24 in Sprang-Capelle 

(Buurtaanpak Elzenerve).
Meer informatie over deze huizen 
vindt u op www.casade.nl/projecten 

Meer huizen opengesteld
Bij de woningen van Casade kunt u 
gewoon binnenlopen. Voor andere 
huizen die meedoen aan de Duurzame 
Huizen Route moet u zich vooraf in-
schrijven. Welke dat zijn en meer infor-
matie hierover vindt u op 
duurzamehuizenroute.nl

Nieuwe Windmolens bij Haven 8
Hoe ziet dat er uit?
De gemeente Waalwijk nodigt u uit voor 
een informatiemarkt over het voorne-
men nieuwe windmolens te plaatsen 
op het industrieterrein. De gemeente 
Waalwijk, Brabant Water en Eneco 
geven inzicht in de plannen rond de 
windmolens. De bedrijven Windplanner 
en LBP|Sight tonen de mogelijke hoogte, 
het verwachte geluid en slagschaduw 
van de windmolen. Betrokken omwo-
nenden, die lid zijn van een klankbord-
groep, gaan in gesprek over de lusten en 
lasten van de windmolen.

Komt u ook op woensdag 7 november, 
van 19.30 – 21.30 uur, naar het Mande-
makers Stadion? U kunt binnenlopen op 
een moment dat u uitkomt. U kunt vir-
tueel, vanaf 20 zichtlocaties, ervaren hoe 
het landschap eruit ziet met de nieuwe 
windmolens.

Meer informatie? 
www.waalwijk.nl/windenergie

Lid ombudscommissie
De raad is op zoek naar een nieuw lid voor de gemeentelijke ombudscommissie.
Heb je affiniteit met het ombudswerk en binding met onze stad? 
Wil je jouw kwaliteiten inzetten voor onze ombudscommissie?
Bekijk dan snel de vacaturetekst op www.waalwijk.nl/raad

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voordragen Koninklijke 
onderscheiding 2020

Versnelde aanpak knooppunt 
Hooipolder
Knooppunt Hooipolder wordt drie jaar 
eerder aangepakt dan verwacht. Vanaf 
2022 gaat Rijkswaterstaat aan de slag 
met de verbreding van de A27. Het gaat 
om het deel van Hooipolder tot aan 
Houten. Het oplossen van de proble-
men bij knooppunt Hooipolder is een 
grote wens van velen. Weggebruikers 
die dagelijks in de files staan en de in-
woners van omliggende dorpen 
die balen van het sluipverkeer. 

HooipolderPlus-plan
Provincie Noord-Brabant 
bedacht samen met Rijks-
waterstaat en gemeenten 
Geertruidenberg, Oosterhout, 
Breda en Werkendam het zo-
genaamde HooipolderPlus-
plan om de doorstroming op 
en rond het knooppunt verder 
te verbeteren. Bij Raamsdonks-
veer komt er een verbindings-
boog vanuit de A59 (Zonzeel) 
richting de A27 (Gorinchem). 
Door de verbindingsboog ver-

vallen de linkse banen. Ook worden de 
verkeerslichten in het knooppunt geop-
timaliseerd. De plek van de linkse banen 
worden benut voor het doorgaand ver-
keer van de A59 van het westen naar 
oosten. Ook worden op twee plekken de 
verkeerslichten voor rechts afslaand ver-
keer weggehaald. De A27 blijft gewoon 
open tijdens het werk aan de A59.

Veilig internetten 
doe je zo
Veel mensen zijn het slachtoffer van cy-
bercrime. Politie en justitie doen er alles 
aan om dit te voorkomen. Bescherm 
uzelf tegen (internet)criminelen. Lees 
de tips hieronder of kijk voor meer tips 
op veiliginternetten.nl

1. Voer updates altijd gelijk uit
Updates bevatten vaak ook beveiliging-
supdates waardoor uw gegevens beter 
beschermd blijven. Installeer daarom al-
tijd direct alle software- en app-updates 
op uw computer, tablet en mobiele te-
lefoon.

2. Leer foute links herkennen
Een nepmail met een foute link erin is 
een veelgebruikte manier om uw gege-
vens te ontfutselen. Als u een nepmail 
kunt herkennen, en niet op linkjes en 
bijlagen klikt, snijdt u internetcriminelen 
flink de pas af.

3. Gebruik verschillende wachtwoorden
Gebruik verschillende wachtwoorden 
voor meerdere accounts en verander 
ze minimaal ieder jaar. Zorg ook voor 
sterke wachtwoorden. Die zijn moeilijk 
te raden en te kraken.

4. Gebruik altijd een virusscanner
Een virusscanner is een onderdeel van 
de bescherming van uw computer. Een 
virusscanner checkt elke app die u in-
stalleert en geeft u een waarschuwing 
als de app schadelijk is. 



Woensdag 31 oktober 2018

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 1 november  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 de volgende onderwerpen met 
inwoners en organisaties:
- Bespreking brief werkgroep Besoyensestraat betreffende her-

inrichting Besoyensestraat
- Raadsvoorstel Herontwikkeling windmolenpark
- Raadsvoorstel Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Eerste 

Zeine 122-134
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:
- Treasurystatuut 2018
- Juridische structuur ontwikkeling windpark Haven 8
- Vaststellen van de verordening naamgeving en nummering 

(adressen) 2018
- Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134
- Toepassing coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening en 

consultatie inzake project gymzaal Floris V-laan 9 Waalwijk
- Vaststellen Beheersverordeningen Parkeren
- Advies aan Commissariaat voor de Media over lokale om-

roep naar aanleiding van verzoek Maasstad Omroepstichting 
Waalwijk tot uitbreiding met Heusden

- Herontwikkeling windmolenpark
- Verwijderen tafel Raadhuisplein Waalwijk
- Onderhoud trekkenwand en behoud functionaliteit theater De 

Leest
- Verordening vertrouwenscommissie herbenoemingsproce-

dure
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 
15 november.

Donderdag 8 november 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.

Om 19.30 uur raadsvergadering (begroting):
De raad bespreekt de volgende raadsvoorstellen:
-  Vaststelling van de begroting 2019 
-  Belastingverordeningen 2019 (m.u.v. leges en OZB)

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.

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 
01-10-2018 Talmastraat 29 Waalwijk gebruiken woning t.b.v.  
  kamergewijze verhuur voor  Handelen in strijd
  5 personen ruimtelijke regels  
01-10-2018 Talmastraat 23 Waalwijk gebruiken woning t.b.v. 
  kamergewijze verhuur voor  Handelen in strijd
  5 personen ruimtelijke regels 
16-10-2018 Maasland 111 Waalwijk gevelwijziging en constructieve 
  doorbraak Bouw 
22-10-2018 Weteringweg 29 Waalwijk plaatsen spijlen hekwerk Bouw 
28-09-2018 Grotestraat 287 Waalwijk wijzigen voorste deel bedrijfs-
  ruimte tot 2 appartementen 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 
23-10-2018 Wendelnesseweg Oost Sprang- bouw woning Inrit- of uitrit
 Capelle (kad. Capelle, sectie O, nr. 1141) Bouw 
23-10-2018 De Els 49 Waalwijk verplaatsen kolom bij winkelpui Bouw 
25-10-2018 Zanddonkweg 7 e Waalwijk houden en verkopen slangen  Handelen in strijd
  en kweken ratten ruimtelijke regels 
22-10-2018 Industrieweg 94 Waalwijk bouw clubgebouw St. Crispinus Bouw  
25-10-2018 Vrouwkensvaartsestraat 5 Waspik koppelen drinkwaternet Werk uitvoeren 
26-10-2018 Prof. Eykmanweg 6 Waalwijk verbouwen kantoor/bedrijfshal 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 
23-10-2018 Burg. Verleghstraat 1 Waalwijk kappen 1 beuk Kap 
26-10-2018 Halve Zolenpad Sprang-Capelle  plaatsen kunstwerk Bouw
 (kad. Capelle, sectie O, nr. 127)  Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
26-10-2018 Nederveenweg 3 Sprang-Capelle gebruiken grond in afwijking  Bouw
  bestemmingsplan, plaatsen 1  Handelen in strijd
  reclamebord, 5 vlaggenmasten,  ruimtelijke regels
  4 lichtmasten en aanleggen  Reclame
  (half)verharding Werk uitvoeren 
29-10-2018 Van der Duinstraat 115  wijzigen reclame en Reclame
 Sprang-Capelle vervangen gevelpanelen Bouw 
29-10-2018 Gansoyensesteeg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 769) plaatsen zonnepanelen Bouw 
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  
23-10-2018 Wendelnesseweg Oost Sprang-Capelle 
 (kad. Capelle, sectie O, nr. 1141) Vaststellen nummeraanduiding 16a 
25-10-2018 Industrieweg 94 Waalwijk Vaststellen nummeraanduiding 94 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
- Boerenbond Retail voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter beschikking stellen dan wel aanwe-

zig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018, gelegen aan de Professor Lorenzweg 
20-22-24 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 23 oktober 2018.

- De heer J.C. Hoevenaar voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Nieuwjaars-
concert Stichting Sprang-Capelle Musica op 12 januari 2019 op de locatie gelegen aan de Gaard 4 in Waalwijk. 
Besluit verzonden op 23 oktober 2018.

- De heer J. Treffers voor het organiseren van het Beer and Boots Festival op zaterdag 24 november 2018 van 
14.00 uur tot 22.00 uur op de locatie Grotestraat 222 in Waalwijk.Besluit is verzonden op 25 oktober 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

Standplaatsvergunningen
De volgende standplaatsvergunning is verleend: 
De sinaasappelman, vertegenwoordigd door de heer W.G. de Wit, voor de verkoop van groente en fruit op de 
volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere zaterdag op het Raadhuisplein te Sprang-Capelle van 08.00u tot 22.00u.

Het besluit is verzonden op 25 oktober 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.

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:
- Gemeentewerf,  Prof. van 't Hoffweg 13  Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 november 2018  tot en met 28 november 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
Ontwerp-bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk’, Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waal-
wijk’ met ingang van 1 november a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. 

Met het onderhavige plan wordt beoogd het planologisch nadeel voor de eigenaren van het kantoorpand aan de 
Mr. van Coothstraat 7-9 in Waalwijk weg te nemen, dat als gevolg van de ruime gebruiks- en bebouwingsmoge-
lijkheden uit het bestemmingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’ is ontstaan. 
Op grond van bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk’ zullen ten opzichte van het bestem-
mingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’ de volgende wijzigingen plaatsvinden:
- Het noordwestelijke parkeerterrein van De Els – dat ligt ingeklemd tussen de bebouwing aan de Groenstraat, 

het winkelcentrum en de kantoren aan de Mr. van Coothstraat 7-9 – alsmede het omliggende verblijfsgebied 
wordt overeenkomstig het bestaande gebruik bestemd voor ‘Verkeer- Verblijfsgebied’. Binnen deze bestemming 
zijn alleen beperkte bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan;

- Het zuidwestelijke parkeerterrein van De Els – dat ligt ingeklemd tussen de Mr. van Coothstraat, het winkelcen-
trum en de kantoren aan de Mr. van 

Coothstraat 7-9 – alsmede het omliggende verblijfsgebied wordt overeenkomstig het bestaande gebruik bestemd 
voor ‘Verkeer- Verblijfsgebied’. Ook hier geldt dat uitsluitend beperkte bouwwerken ten dienste van de bestem-
ming toegestaan. De thans aanwezige fietsenstalling wordt voorzien van de aanduiding ‘fietsenstalling’.
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Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk’ kan gedurende openingstijden worden 
ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens 
kan het ontwerp worden bekeken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. De digitale verbeelding van het plan 
kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.bpwwherz-
2centrumgb-ON01. 

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie 
op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. 
Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waal-
wijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is 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. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl/Pub/Home/Gemeente/Contact-
met-de-gemeente/Voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen.html.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen 
met de heer E. de Bruin via edebruin@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683416.

Verkeer 

Wegafsluitingen 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ge-
meente 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:
Tuinstraat, tussen Zanddonkweg en Prof. Asserweg: 17-09-2018 t/m 02-11-2018 i.v.m. reconstructie.

Weteringweg t.h.v. Gansoyensesteeg: 22-10-2018 t/m 04-11-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding gemotoriseerd 
verkeer via Altenaweg, Sluisweg, Zomerdijk en Heusdenseweg. Omleiding fietsverkeer via Valkenvoortweg, Hoog-
eindse Rondweg, Loeffstraat en Grotestraat.

Prof Buysstraat t.h.v. Dr. Schaepmanlaan: 05-11-2018 t/m 06-11-2018 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidin-
gen.

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

Wendelnesseweg Oost tussen Kruisvaart en Zuider Afwateringskanaal: 29-10-2018 t/m 02-11-2018 i.v.m. asfalte-
ringswerkzaamheden. Omleiding via Heistraat, Julianalaan, Hogevaart en Winterdijk.

Waspik:

’t Vaartje t.h.v. 56a en 58: 08-11-2018 t/m 09-11-2018 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Vrouwkensvaart-
sestraat, Carmelietenstraat, Schotse Hooglanderstraat, Schoutstraat.

Overige bekendmakingen
 
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 
B.F.M. Keetels 05-11-1988 17-09-2018 23-10-2018 

Procedure 3 is van toepassing.


