
Op zondag 9 december liepen meer dan duizend kerstmannen en -vrouwen voor zes goede 
doelen de Santa Run in Waalwijk. 

Woensdag 12 december 2018

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

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

Waalwijk kleurt rood voor 
goede doel

Noteert
u even...

Sluiting Kerst 
en jaarwisseling 

Op maandag 24 december, dinsdag 25 
december en woensdag 26 december  
is het stadhuis gesloten in verband 
met Kerst. Maandag 31 december en 
dinsdag 1 januari is het stadhuis geslo-
ten in verband met de jaarwisseling. 
Op woensdag 2 januari is het stadhuis 
weer geopend vanaf 10.00 uur.

Storingsmeldingen
Deze kunt u doorgeven via de web-
site www.waalwijk.nl/meldpunt of, 
alleen als het spoedeisend is, via 0416-
683456. U volgt dan het keuzemenu.

Burgerlijke stand (geboorte aangifte)
Online aangifte
Eerst doet u digitale geboorteaangifte 
(www.waalwijk.nl/geboorteaangifte).
Kies voor “geboorteaangifte online 
doen”. U vult alle gegevens in en voegt 
de verklaring van de arts/verloskun-
dige bij. Daarna maakt u een afspraak 
bij de gemeente om uw handtekening 
onder de aangifte te komen zetten.

Aangifte aan de balie
Donderdag 27 december kunt u aan-
gifte doen aan de balie in het stadhuis
(op afspraak). Voor kinderen die op 
vrijdag 21 december geboren worden,
moet uiterlijk op donderdag 27 decem-
ber aangifte zijn gedaan. Voor kinderen
die op vrijdag 28 december geboren 
worden, moet uiterlijk op woensdag 
2 januari aangifte zijn gedaan. Een af-
spraak voor geboorteaangifte plant u 
online in via www.waalwijk.nl/afspraak

Nieuwe dienstregeling
Wat gaat er precies veranderen?
Elk jaar wordt in december de dienst-
regeling van de bussen in Brabant aan-
gepast. 

Op sommige lijnen zijn er kleine route-
wijzigingen doorgevoerd, terwijl er ook 
lijnnummers en tijden zijn aangepast.

Belangrijkste veranderingen 
Hieronder de belangrijkste wijzigingen 
per buslijn in de gemeente Waalwijk: 

Nieuwe lijn 134
Waalwijk - ETZ Waalwijk - Sprang Capelle 
- Waspik - Raamsdonk - Raamsdonksveer.
Lijn 134 vervangt de lijnen 234 en 634, en 
deels ook lijn 206. Lijn 134 rijdt dezelfde 
route als de huidige lijn 634. Alleen in 
Waalwijk is de route anders en wordt 
via Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis  
Waalwijk gereden. Deze buslijn rijdt van 
maandag tot en met vrijdag in de spits 
ieder half uur, tussen de spitsuren en 
vroege avond ieder uur.

Lijn 229
’s Gravenmoer - Waspik Zuid - Waspik - 
Raamsdonksveer - Hank - Dussen - 
Almkerk.
Lijn 229 wordt vanaf Raamsdonksveer 
via Raamsdonk, Waspik en Waspik Zuid 
doorgetrokken naar ’s Gravenmoer. Lijn 
229 neemt daar de bediening van lijn 
234 en 206 over. Vanuit ’s Gravenmoer 
sluit lijn 229 in Waspik aan op lijn 134 
naar/van Waalwijk.

Nieuwe buurtbus lijn 231
Waalwijk - Kaatsheuvel - Dongen-Vaart - 
‘s Gravenmoer - Dongen - Rijen.
Deze nieuwe lijn vervangt de bestaande 
lijn 298 en deels ook lijn 205.
Lijn 231 rijdt van Rijen naar ‘s Graven-
moer de huidige route van lijn 298. 
Daarna rijdt lijn 231 via Dongen Vaart en 
Kaatsheuvel naar Waalwijk. Lijn231 rijdt 
een uurdienst van maandag tot en met 
vrijdag. 

Kijk voor meer informatie en wat dit be-
tekent voor uw reis op 
www.bravo.info/dienstregeling2019 

Eerste buurtbank in Waspik 

Wethouder John van den Hoven onthulde afgelopen zaterdag de eerste buurtbank in de 
Kerkstraat in Waspik. Een mooi resultaat van het Beste Idee van Waalwijk 2017. Deze 
bank is de eerste in een reeks buurtbanken die als rustpunt gaan dienen. 

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, 
Grotestraat in Waalwijk. Op dinsdag 
18 december maken we er met Can-
tus Kets weer een muzikale ochtend 
van. Tijdens het kerstconcert genieten 
we samen van klassieke en bekende 
kerstnummers. Deze ochtend krijgt u 
koffie, thee en iets lekkers. Meer infor-
matie: mail of bel dementieconsulent 
Marianne de Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

Op dinsdag 25 december is het Park- 
paviljoen gesloten. 

Agenda

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 13 december  in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium: 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhan-
digen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend Debat & Besluit (B) :
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Benoeming lid ombudscommissie
- Herziening beleidsnotitie arbeidsmigratie
- Tariefexperiment parkeren
- 2e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2018
- Integraal veiligheidsbeleid
- APV 2018
- Actualisering MIP Onderwijshuisvesting
- Najaarsbericht 2018
- Legesverordening 2019 en verordening OZB 2019
- Beschikbaar stellen krediet voor inpandige uitbreiding basisschool 
Teresia
- Aanvraag omgevingsvergunning Jan de Rooijstraat 21 Waalwijk
- Motie vreemd aan de orde verenigde vergadering regio Hart van Bra-
bant 

U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt de vergade-
ring ook live volgen via waalwijk.notubiz.nl

Informatie en aanmelden
De agenda van deze vergadering staat op waalwijk.notubiz.nl 

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich aanmelden 
voor het Waalwijks podium.



Woensdag 12 december 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 
03-12-2018 Meyerijplein Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie H. nr. 1680) kappen 1 haagbeuk Kap 
30-11-2018 Gantelstraat Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1533) kappen 10 bomen Kap 
28-11-2018 Havendijk 32 Waspik voorgevelwijziging, interne 
  verbouwing en verduurzamen 
  woonhuis Bouw 
08-11-2018 Grotestraat 321 Waalwijk creëren 4 woonunits in 
  bestaand pand Bouw 
03-12-2018 t.h.v. Vivaldistraat 19 Waalwijk kappen 4 moerascypressen Kap 
29-11-2018 Taxandriaweg 8b Waalwijk plaatsen nieuwe lichtreclame Reclame 
14-11-2018 Mr. van Coothstraat 90 Waalwijk gebruiken pand voor  Handelen in strijd
  kamergewijze verhuur  ruimtelijke regels
  arbeidsmigranten  
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 
04-12-2018 De Els 46d en 48f Waalwijk plaatsen handelsreclame Reclame 
30-10-2018 Prof. Asserweg 1 t/m 3 Waalwijk plaatsen dakopbouw t.b.v.  Bouw
  reclameuiting Reclame 
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 
04-12-2018 Grotestraat 363 Waalwijk verbouwing pand t.b.v. 
  kamergewijze verhuur Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Datum 
ontvangst Locatie Omschrijving project Toestemming 
03-05-2018 Schoolstraat 7 Waspik oprichting tankstation voor 
  onbewaakt afleveren brand-
  stoffen aan wegverkeer Milieu 
Procedures 1a en 2.a 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 
06-12-2018 Eerste Zeine 112 Waalwijk interne verbouwing dierenkliniek Bouw 
07-12-2018 Burgemeester Smitstraat 2  plaatsen nokverhogende
 Sprang-Capelle dakkapel 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 
04-12-2018 Grotestraat 287 Waalwijk wijzigen deel voormalige  Bouw
  bedrijfsruimte  tot  Handelen in strijd
  2 appartementen ruimtelijke regels 

10-12-2018 Havenweg 30 Waalwijk bouwen kantoorruimten in 
  bedrijfshal Bouw 
10-12-2018 Waspiksedijk Sprang-Capelle 
 (kad. Capelle, sectie O, nr. 378) rooien populierenbos Kap 
Procedure 1a is van toepassing. 

Algemene vergunningen

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
- Maasduinen Zorg voor het organiseren van een Kerstmarkt op donderdag 13 december 2018 van 17.00 uur tot 

21.00 uur in de binnentuin van woonzorgcentrum St. Antoniushof, op de locatie Vredesplein 100 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 4 december 2018.

- De heer Oerlemans voor het innemen van een incidentele standplaats van 2 maart 2019 tot en met 5 maart 
2019 van 15.00 uur tot 02.00 uur. Op de locatie Schoolstraat 19 in Waspik.  Besluit verzonden op 4 december 
2018.

- Jongerencentra Tavenu Waalwijk voor het organiseren van Kerst in Wolluk op zondag 16 december, zondag 23 
december en op zaterdag 29 december 2018 van 13.30 uur tot en met 17.00 uur in het centrum van Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 7 december 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.

Ruimtelijke ordening
Herinrichting Gantelstraat/Sluisweg in Waalwijk
Het definitieve ontwerp van het project “Herinrichting Gantelstraat/Sluisweg” ligt vanaf 10-12-2018 tot en met 
10-01-2019 ter inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de Heer Jos van Westerloo Team Ontwerp Openbare Ruimte. Hij is bereikbaar via email 
jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon 0416-683771.
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

Verkeer
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.

Waalwijk:
Geen wegafsluitingen

Sprang-Capelle:
Berkhaag: 03-09-2018 t/m 21-12-2018 i.v.m. reconstructie. Bedrijven blijven bereikbaar via Amerikastraat Kaats-
heuvel of via Raadhuisstraat Sprang-Capelle.

Waspik:
De Rugt: Wilgenplantsoen tot aan hoek Elzendreef: 05-11-2018 t/m 21-12-2018 i.v.m. woonrijp maken.

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 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 
L.B. Bublewicz  13-01-1986 03-12-2018 

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


