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Woensdag 30 januari 2019

Inloopmiddag aanleg fietspad 
Tilburgseweg
De gemeente Waalwijk heeft plan-
nen om de huidige fietspaden aan 
de Tilburgseweg te verbreden. 
Aanleiding hiervoor is dat de 
fietspaden onderdeel worden van 
de snelfietsroute van Tilburg en 
Waalwijk.
Het voorlopig ontwerp is inmid-
dels bekend en de gemeente 

organiseert daarom een inloop-
middag. Dit is op woensdag  
6 februari tussen 16.00 en 17.30 
uur in de Emmazaal van het NH 
hotel, Bevrijdingsweg 1, Sprang-
Capelle. De middag is vrij toegan-
kelijk voor bewoners en bedrijven. 

Woensdag 6 februari:  
Café Brein in Waalwijk
Café Brein is een trefpunt voor 
mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), partners, 
hulpverleners en andere geïn-
teresseerden. Bij mensen met 
NAH is sprake van een hersen-
beschadiging ten gevolge van 
bijvoorbeeld een hersenbloeding, 
herseninfarct, hersenkneuzing, 
ongeval of hersentumor. 
In elk Café Brein staat er een 
onderwerp centraal en is er 
ruimte voor vragen en discussie. 
Op woensdag 6 februari is dat 
de mantelzorger. Samen met de 
mantelzorgmakelaar gaan we op 
zoek naar het kastje én de muur 
en banen we een weg door het 
woud aan wet- en regelgeving. 

We maken u duidelijk van welke 
regels en wetten iemand gebruik 
kan maken. Kijk alvast voor meer 
informatie op www.ikzorgvoorjou.
com

Wij ontvangen u graag op woens-
dag 6 februari om 19.30 uur.  
De avond eindigt rond 21.30 uur. 
Locatie: RIBW Brabant, Taxandria-
weg 8A, Waalwijk.
De locatie is rolstoeltoegankelijk, 
maar er is helaas geen invaliden-
toilet aanwezig.
Aanmelden hoeft niet. De toe-
gang, koffie en thee zijn gratis. 
Nadere informatie:  
Ellen Willemse, tel.: 06 2906 7317.

Opschoning oevers en 
uiterwaarden Bergsche Maas

Op zaterdag 9 maart 2019 van 
9.00 tot 13.00 uur organiseert de 
gemeente Waalwijk en IVN de 
Waerdman de jaarlijkse opscho-
ningsactie om de oevers langs 
de Bergsche Maas in Brabant 
vrij te maken van zwerfafval. 
Helpt u mee? 

Zwerfafval, een gevaarlijk 
probleem
Zwerfafval langs het water is een 
groot probleem. Het afval zorgt 
voor een lelijk landschapsbeeld 
en het is ook slecht voor het 
milieu. Het plastic verandert 
door zonlicht en golfslag in 
‘microplastics’ en is niet meer 
uit het water te verwijderen. Zo 
groeit de ‘plastic soep’ in zeeën 
en oceanen. 

Project Schone Maas 
Na hoogwater blijft er veel troep 
op de oevers en in de uiterwaar-
den achter. Om dat zwerfafval 
aan te pakken, zijn de provincie 
Noord-Brabant, Rijkswaterstaat 
Zuid-Nederland, diverse ge-
meenten, terreinbeheerders, wa-
terschappen en IVN Brabant het 
project Schone Maas gestart. 
Samen met comités, verenigin-
gen en inwoners werken zij aan 

de opschoning van een tracé 
langs de Maas. Zo schonen 
we samen 15 kilometer oevers 
langs de Bergsche Maas op.

Het gebied
De gemeente Waalwijk maakt 
binnen haar grensgebied de 
oevers en uiterwaarden tus-
sen Raamsdonk  en Doeveren 
schoon. Dit is het gehele gebied 
tussen de twee veerponten die 
de gemeente Waalwijk heeft.

Aanmelden
Doet u mee? Meld u dan nu als 
vrijwilliger aan via 0416-683456 
of info@waalwijk.nl 
U krijgt vooraf uitleg over de 
werkzaamheden en gaat onder 
begeleiding aan de slag op 
9 maart. We verzamelen bij de 
jachthaven Watersportvereni-
ging  Waalwijk (Zomerdijk 8a). 
Wij zorgen voor de benodigde 
materialen en voeren het afval 
af. We sluiten de ochtend af met 
een gezamenlijke lunch. 

Helpt u mee? Meer informatie 
vindt u op www.schonemaas.nl/
brabant of via 0416-683556 of 
telschot@waalwijk.nl

In de maand februari is de kleur-
rijke expositie van Rineke de 
Kloe-Schoofs te zien in de hal van 
het stadhuis. Zij werkt voorname-
lijk met acrylverf. Inspiratie voor 
haar nieuwe werken haalde zij 
uit het prachtige Brabantse land 
en uit haar reizen naar Frankrijk, 
Spanje, China en Marokko. De 
expositie is vrij toegangelijk en 
te zien tijdens de openingstijden 
van het stadhuis.

EXPOSITIE STADHUIS

Voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers

U bent iedere dinsdag tussen 
10.00 en 12.00 uur van harte 
welkom in het Parkpaviljoen in-
gang Wandelpark, Grotestraat in 
Waalwijk. Dinsdag 5 februari staat 
in het teken van muziek en ont-
spanning. Een klankschalengroep 
die bestaat uit 4 mensen met 
een beperking en hun begeleider 
van ASVZ, treedt op. Ook is een 
shantalamasseur aanwezig voor 
de ontspaning. Consumpties zijn 
voor eigen rekening, wij zorgen 
voor wat lekkers.  
Meer informatie: mail of bel 
dementieconsulent Marianne 
de Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

THUIS MET DEMENTIE

Kinderen ontwerpen speellocatie

Groep 8 van Basisschool Meer-
dijk was onlangs op bezoek bij 
de gemeente Waalwijk. Samen 
met een drietal inwoners be-
oordeelden zij twee voorlopige 
ontwerpen voor de speellocatie 
aan de Govert Flinckstraat. In-
breng voor de ontwerpen komen 
van kinderen van groep 3 en 8, 

de leerlingenraad en de jon-
geren die vorig jaar betrokken 
waren bij de brand van één van 
de speeltoestellen. Het defini-
tieve ontwerp wordt nu verder 
uitgewerkt. In het voorjaar opent 
het nieuwe speellandschap voor 
jong én oud!

Positief coachen is belangrijk
De zwemonderwijzers van zwem-
bad Olympia bezochten onlangs 
de theatervoorstelling 'Dat schiet 
lekker op zo!' Een humoristische 
voorstelling over positief coachen. 

De zwemonderwijzers en ook 
enkele ouders van zwemleskinde-
ren genoten van het theaterspel 
van een vader die een andere 
aanpak probeert bij zijn zoon. Dat 
zorgde voor veel gegrinnik, maar 
ook van een stuk bewustwording. 
Uit onderzoek blijkt dat er binnen 
de sport twee cruciale succesfac-
toren zijn: plezier en zelfvertrou-
wen. De zwemles is nu nog vaak 
resultaatgericht waarbij gekeken 
wordt wat niet goed gaat. Daarbij 
wordt zwemles door ouders vaak 
gezien als een verplichting terwijl 

goed leren zwemmen de basis is 
voor een leven lang zwemplezier! 
 
Om het positief coachen breder te 
trekken kunnen, naast de zwem-
onderwijzers, ouders ook zelf 
veel doen. Geef regelmatig een 
compliment en wees trots als het 
kind zijn uiterste best doet. Kom 
samen (oefen)zwemmen en geef 
daarbij aanwijzingen. Laat merken 
dat het oké is om een fout te 
maken. Het effect is dat kinde-
ren harder werken, minder snel 
opgeven en beter luisteren naar 
aanwijzingen. Het zelfvertrouwen 
groeit en ze krijgen plezier in wat 
ze doen. En dat is bij alle sport 
het allerbelangrijkste. Ook bij 
zwemles! 



U bent van harte welkom:

Donderdag 31 januari in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort 
toelichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend Debat & Besluit (B) 
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststelling  bestemmingsplan 

Oostelijke insteekhaven
- Beleidsplan Samen uit Armoede 2019-2022
- Vaststellen Verhaal Westelijke Langstraat
- Coördinatieregeling project Schoenhoorn
- Nieuwbouw hal ten behoeve van 

huisvesting amateurtheatergroepen
U bent van harte welkom te komen 
luisteren, maar u kunt de vergadering ook 
live volgen via waalwijk.notubiz.nl

Donderdag 7 februari in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort 
toelichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend de Input
In de informatieronde presenteert de 
rekenkamercommissie het rapport Grip 
op verbonden partijen, dat op de agenda 
staat van Besluit (A) van 14 februari.

Verder informeert het college de raad over vastgoed.
In de vragenronde kunnen raadsleden vragen 
stellen over raadsvoorstellen die op de agenda van 
Besluit (A) op 14 februari staan (zie hieronder). 

Donderdag 14 februari  in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort 
toelichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt in ieder geval het volgende 
onderwerp met inwoners en organisaties:
- Ingekomen stuk nr. 14: brief van OR 

Baanbrekers over omgang met mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook u kunt ook onderwerpen agenderen: 
zie hieronder bij Besluit (A). 
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:
- Vaststellen controleprotocol rechtmatigheid 

en normenkader voor de accountantscontrole 
jaarrekeningen 2018 t/m 2021

- Nota van uitgangspunten voor de 
samenstelling van de begroting 2020

- Vaststellen bestemmingsplan Oranjeplein
- Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan 

Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle

- Verplaatsen komgrenzen Waalwijk t.b.v. Haven 8
- Juridische structuur ontwikkeling 

windmolenpark Haven 8
- Rapport rekenkameronderzoek 

'Grip op verbonden partijen'
- Uitvoeringskrediet realisatie brandweerkazerne
- Verplaatsen warenmarkt naar het centrum
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 28 februari.
Vóór 5 februari kunt u een raadsvoorstel agenderen 
voor bespreking in het Forum, voorafgaand 
aan deze raadsvergadering (zie hierboven). 

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 aanmelden voor het Waalwijks podium en het 
agenderen van een raadsvoorstel van Besluit (A) op 
14 februari bespreking bij het Forum op 14 februari. 

Besluiten raadsvergadering op 24 januari
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal 
besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de 
besluitenlijst op www.waalwijk.nl (en ga via Bestuur 
naar Raad). Heeft u geen internetaansluiting, neem 
dan contact op met de griffie, tel 0416-683 445. 

AGENDA

De Raad

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 ver-
zoeken u hiervoor contact op te nemen 
met de frontoffice bouwen, wonen en 
leefomgeving van team Vergunningver-
lening & Belastingen via het algemene 
nummer 0416-683456. 

De stukken en/of de ontwerpbesluiten 
en de stukken die daarop betrekking heb-
ben 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 ver-
meld) hebben de mogelijkheid om hun 
zienswijze schriftelijk of mondeling naar 
voren te brengen bij: het college van 
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waal-
wijk. Wilt u een mondelinge zienswijze 
indienen, neem dan contact op met de 
desbetreffende afdeling.

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

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuur-
technische werken
Voordat het ontwerp van de herinrich-
ting/reconstructie 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 terinzagelegging. Schrifte-
lijke inspraakreacties kunt u naar voren 
brengen aan het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Om-
dat het hier om de uitvoering van werk 
en gaat, staat tegen de besluitvorming 
over de (her)inrichting/reconstructie 
geen bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kunnen belanghebbenden daartegen bin-
nen zes weken na de dag van bekendma-
king een bezwaarschrift indienen. Indien 
bekendmaking aan een belanghebbende 
eerder dan deze publicatie heeft plaats-
gevonden, 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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan de be-
slissende instantie en indienen bij (tenzij 
anders in de publicatie staat vermeld) de 
commissie Bezwaarschriften, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Als er sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Voorzieningen-
rechter bij de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda. Meer leest u op 
www.waalwijk.nl/bezwaar

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

het adres van de indiener, de dagteke-
ning, 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 in-
gediend 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 be-
halve per post of per fax ook door middel 
van een e-mailbericht worden ingediend. 
Een dergelijk e-mailbericht wordt alleen 
in behandeling 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

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Brabantse Delta of 
Waterschap Aa en Maas 20 maart
Iemand machtigen om voor u te stemmen
Als kiezer kunt u een andere kies-
gerechtigde machtigen om voor u 
te stemmen op 20 maart. Handig 
wanneer u zelf niet in staat bent 
om wat voor reden dan ook één 
van de stembureaus te bezoeken. 
De stembureaus zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur op woensdag 
20 maart.

Stemmen bij volmacht/
iemand gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent 
om zelf uw stem uit te bren-
gen, dan kunt u iemand anders 
volmacht verlenen. Deze persoon 
mag dan namens u uw stem 
uitbrengen. Op de achterzijde 
van uw stempas kunt u de naam 
invullen van degene (gemach-

tigde) die voor u gaat stemmen. 
De gemachtigde kan iedereen 
zijn die in Waalwijk woont en ook 
een stempas heeft ontvangen. 
Wilt u een andere kiezer voor 
beide stemmingen machtigen? 
Vul dan op beide stempassen de 
achterzijde in. De kiezer die u 
machtigt moet zelf ook voor beide 
stemmingen gaan stemmen. Van 
belang is wel dat de gemachtigde 
niet meer dan twee machtigin-
gen heeft en de volmacht stem 
gelijktijdig met de eigen stem uit-
brengt. De kiezer die voor u stemt 
moet een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs van u laten zien. 
Het identiteitsdocument mag 
voor deze verkiezing maximaal 5 
jaar verlopen zijn.

U kunt ook iemand machtigen 
die niet in de gemeente Waalwijk 
woont maar wel een stempas 
heeft ontvangen van dezelfde 
provinciale staten en/of hetzelfde 
waterschap. De hiervoor beno-
digde formulieren kunt u afhalen, 
downloaden op www.waalwijk.nl 
of aanvragen bij Team Publieks-
zaken. De schriftelijke aanvraag 
moet uiterlijk vrijdag 15 maart 
door de gemeente zijn ontvangen. 
De gemachtigde ontvangt daarna 
het volmachtbewijs.

Stemmen met kiezerspas /
stemmen in een andere gemeente 
(alleen voor het referendum)
Als u in een andere gemeente wilt 
stemmen, dan heeft u een kiezers-

pas nodig. Mondeling kunt u een 
kiezerspas aanvragen op het stad-
huis tot dinsdag 19 maart 12.00 
uur. Schriftelijk moet de aanvraag 
uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 
zijn ontvangen. Het formulier 
dat u hiervoor nodig heeft kunt 
u downloaden van onze website 
of aanvragen bij Team Publieks-
zaken. Met een kiezerspas voor 
de provinciale staten kunt u gaan 
stemmen in elk willekeurig stem-
lokaal binnen de provincie Noord-
Brabant. Met een kiezerspas voor 
de waterschapsverkiezing kunt u 
gaan stemmen in een willekeurig 
stemlokaal binnen het Brabantse 
Delta óf Aa en Maas. Let op de 
grenzen van de provincie zijn niet 
dezelfde als van het waterschap. 

Informatie
Wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op met Team Pu-
bliekszaken/verkiezingen op werk-
dagen tussen 8.30 en 17.00 uur 
bereikbaar via info@waalwijk.nl of 
0416-683 456. Informatie over de 
verkiezing kunt u ook vinden op 
de website van de gemeente www.
waalwijk.nl/verkiezingen 



OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Eerste Zeine Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 44,45,318,1030,1994, 3280 en 3281): bouwen 60 
woningen, met 9 geschakelde garages en 51 tuinbergingen (tst Inrit- of uitrit tst Bouw) Ingekomen 
16-01-2019
Wilgenplantsoen Waspik (kad. Waspik, sectie M, nr. 1277, ged.): bouw woning (tst Inrit- of uitrit tst 
Bouw) Ingekomen 20-12-2018
Diverse straten in de gemeente Waalwijk: kappen 94 houtopstanden op diverse locaties (Waalwijk: 
Willaertpark, Kempenlandlaan, Puccinistraat, Ockeghmanpark, Meerdijk, Wijnruitstraat, Willem 
Keystraat, Massenetstraat, Vincent van Goghstraat, J. Wagenaarstraat, Beethovenlaan, Peter Benoi-
tpark, Reigerbosweg, Jan Steenstraat, Schuhmansstraat, Luxemburgstraat, Mechelenstraat, Marga 
Klompéstraat, Mr. Troelstrapark, Annie Romeinstraat, Hofstad, Baardwijksestraat, Laageinde, Van 
Assendelftstraat, Jacob van Deventerstraat, Talmastraat, Clemenspad, Noordstraat, Heulstraat, 
Prof. Lohmanpark, Mr. Zwijssenstraat, Dr. Mollerlaan, Pastoor v.d. Zylenstraat, Emmahof, Kerk-
straat, Willem Alexanderhof, Isaac Tirionplein, Anna van Burenstraat, Looierij, Jan Pannebakkerhof, 
Winterdijk, Spuiweg, Touwerij; Sprang-Capelle/Landgoed Driessen: Hendrikus Chabotstraat, Rem-
brandtlaan, Gerard Knuvelderstraat, Theo Goossensstraat, Martien Coppensstraat, Dennenlaan, 
Cypressenlaan, Harry van den Eerenbeemtstraat, Torenstraat, Tilburgseweg, Schoolstraat, Molen-
straat, Weegbree, Walstro; Waspik: ’s Gravenmoerseweg, Wilgenplantsoen, Stationslaan, Arnoldus 
Verschurenstraat, Schubertlaan, Scharlo, Sprangenstraat, Louis Pasteurstraat, Carmelietenstraat) 
(tst Kap) Ingekomen 14-01-2019 
Labbegatsevaartweg Sprang-Capelle (kad. Capelle, sectie N, nr.215): kappen 103 populieren en 
wilgenbossages i.v.m. reconstructie van de weg (tst Kap) Ingekomen 21-01-2019
Burgemeester Dalleustraat 5 Waalwijk: kappen 2 coniferen en 1 naaldboom (tst Kap) Ingekomen 
21-01-2019
Overdiepsekade 4 Waspik: vervangen varend woonschip (tst Bouw) Ingekomen 17-01-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure - Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Burgemeester Verleghstraat 1 Waalwijk: bouw woning (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst 
Inrit- of uitrit tst Bouw) Datum bekendmaking 22-01-2019
Westeinde 10 Waalwijk: gebruiken woonhuis met 5 wooneenheden voor kamergewijzeverhuur van 
5 personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-01-2019
Veerweg 5 Sprang-Capelle: uitbreiden woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum bekendmaking 28-01-2019
Jacob Obrechtpark 21 Waalwijk: verwijderen draagmuur tussen keuken en woonkamer en vervan-
gen door draagbalk (tst Bouw) Datum bekendmaking 25-01-2019
Loondonk 1 Waalwijk: plaatsen dakkapel (tst Bouw) Datum bekendmaking 25-01-2019
Hein Jordansstraat 26a Waalwijk: bouwen woonhuis (tst Inrit- of uitrit tst Handelen in strijd ruim-
telijke regels tst Bouw) Datum bekendmaking 23-01-2019
Taxandriaweg 8 Waalwijk: plaatsen gevelreclame (tst Bouw) Datum bekendmaking: 25-01-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Rubenslaan 8 Waalwijk: veranderen en uitbreiden woonhuis (tst Bouw) Datum bekendmaking: 
23-01-2019
Jeroen Boschstraat 12 Waalwijk: verbouwen en uitbreiden woonhuis (tst Bouw tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking: 21-01-2019
Grotestraat 321 Waalwijk: creëren 4 woonunits in bestaand pand (tst Bouw) Datum bekendma-
king: 22-01-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

Uitgebreide procedure - Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
De Kroonweg/Kloosterheulweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 317 t/m 320: bouw distribu-
tiecentrum (tst. Handelen in strijd ruimtelijke regels tst. Bouw tst Inrit- of uitrit) Datum ter inzage 
legging besluit 31-01-2019
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 
Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
De Kroonweg/Kloosterheulweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 317 t/m 320: Vaststellen 
nummeraanduiding 12 (De Kroonweg) Vaststellen nummeraanduiding 1 (nevenadres a/d Kloos-
terheulweg) Datum bekendmaking: 31-01-2019
Burgemeester Verleghstraat 1  Waalwijk: Vaststellen nummeraanduiding 1 Datum bekendmaking: 
22-01-2019
Hein Jordansstraat Waalwijk (kad. Waalwijk sectie C nr. 3016): Vaststellen nummeraanduiding 26a 
Datum bekendmaking: 23-01-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- Voetbalvereniging Baardwijk voor het evenement Borkpop en Oranjespelen op 27 april 2019 van 

10.00 uur tot 21.00 uur op de locatie Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit verzonden op 21 januari 
2019.

- De heer L.J.M.M. van Boxtel voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evene-
ment 100 jarig jubileum v.v. Baardwijk, op 21, 22, 23, en 24 maart 2019 op de locatie gelegen aan 
de Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit verzonden op 21 januari 2019.

- De heer R. van Enkhuizen voor een exploitatievergunning voor een horecabedrijf, inclusief 
afhaal- en bezorgservice Lungo Waalwijk op de locatie Burgemeester Smeelelaan 37 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 24 januari 2019.

Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indie-
nen bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Evenementen.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) en ontwerpbesluit omgevings-
vergunning Floris V-laan 9 te Waalwijk

Vooraankondiging bestemmingsplan
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de locatie van de (voormalige) gymzaal aan de Floris V-laan 9 
in Waalwijk. Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het tot stand komen van dit 
bestemmingsplan voor het realiseren van tien woningen op het perceel Floris V-laan 9 in Waalwijk.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen 
kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke 
instantie.

Coördinatiebesluit
De gemeenteraad heeft op 15 november 2018  besloten toepassing te geven aan de coördina-
tiebepaling van artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor het project Floris V-laan 
9 te Waalwijk. De coördinatie¬regeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij deze 
ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en gelijktijdig bekend te maken. 
Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming 
plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen 
aan te wenden. Het College van Burgemeester en Wethouders verzorgt de coördinatie tussen de 
vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegd-
heid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.

Ontwerpbesluiten
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)be-
stemmingsplan ‘Floris V-laan 9 Waalwijk’ en de hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten hogere 
grenswaarde(n) Wet geluidhinder en omgevingsvergunning ter inzage legt.

1. Ontwerp bestemmingsplan Floris V-laan 9 Waalwijk
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning het ontwerpbestemmingsplan Floris V-laan 9 Waalwijk
ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ligging plangebied 
Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de parallelweg langs de Floris V-laan, waar 
in het openbaar gebied een aantal te handhaven haaksparkeerplaatsen gesitueerd zijn. Aan de 
oostzijde ligt de Van Assendelftstraat, waar op de straat langsgeparkeerd kan worden. Aan de 
noordzijde ligt het erf met de eindwoning Van Assendelfstraat nr. 106. Aan de westzijde ligt een 
brandgang die toegang geeft tot de achtertuinen van grondgebonden woningen aan de Besoijen-
sestraat.

2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Op de locatie Floris V-laan 9 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet 
geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden.  Het college van Waalwijk is daarom voorne-
mens hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder 
vast te stellen ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan Floris V-laan 9 Waalwijk. Het 
Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

3. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Voor de realisatie van de plannen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouw-
werk en een omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan 
veranderen van een uitweg benodigd. Het college van Waalwijk is voornemens deze omgevingsver-
gunning te verlenen en heeft een ontwerp van de omgevingsvergunning vastgesteld.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan Floris V-laan 9 Waalwijk met bijbehorende documenten en hiermee 
gecoördineerde ontwerpbesluiten liggen met ingang van 31 januari 2019 gedurende 6 weken (t/m 
13 maart 2019) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxan-
driaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en 
do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken 
medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg 
als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in pro-
cedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.0867.
BPWWFlorisVlaan09-ON01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het 
bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 
indienen over het ontwerp bestemmingsplan Floris V-laan 9 Waalwijk met bijbehorende documen-
ten en hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten.
Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, 
postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) 
en over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u sturen naar het college van de gemeente 
Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is 
ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is ver-
stuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoek-
opdracht op gemeentelijke webite: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is 
van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerp Floris V-laan 9 Waalwijk. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een na-
dere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer 
R. Scholten 0416-683483, rscholten@waalwijk.nl (voor bestemmingsplan en hogere grenswaarde) 
of de heer D. Potolidis 0416-683422, dpotolidis@waalwijk.nl (voor omgevingsvergunning).

MILIEU
Besluiten maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.131, lid 5, 
Juncto artikel 2.2, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer de volgende maatwerkvoorschriften 
zijn vastgesteld.

Datum maatwerkvoorschriften verzonden: 28-1-2019
Locatie: Nederveenweg 8 Sprang-Capelle
Omschrijving maatwerk: maatwerkvoorschrift

Inzage van stukken
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
De besluiten en de stukken die daarop betrekking hebben, liggen ter inzage vanaf 31 januari 2019.

VERKEER
Wegafsluitingen
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opne-
men 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:
Reigerbosweg tussen Mozartlaan en César Francklaan: 14-01-2019 t/m 23-03-2019 i.v.m. recon-
structie. Doorgaand gemotoriseerd verkeer via Prof. Lorentzweg. Doorgaand fietsverkeer via 
Beethovenlaan

Burg. de Geusstraat tussen Frans Slaatsstraat en Mgr. Bekkersstraat: 14-01-2019 t/m 01-02-2019 
i.v.m. reconstructie. Doorgaand verkeer via Noorder Allee en Burg. van Prooyenstraat. Zijwegen 
van Burg. de Geusstraat blijven bereikbaar voor het lokale verkeer.



Mercatorlaan: 21-01-2019 t/m 01-02-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

Professor van ’t Hoffweg: 28-01-2019 t/m 15-04-2019 i.v.m. reconstructie.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij vol-
gens 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 
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.

• I.A. Paans, geboren op 12-11-1956, de datum van het voornemen is 10-12-2018,  
het besluit is genomen op 18-01-2019.

• F. Mulder, geboren op 07-12-1965, de datum van het voornemen is 19-11-2018,  
het besluit is genomen op 18-01-2019

• M. Guiman, geboren op 14-09-1994, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 21-01-2019

• M.A. Caroli, geboren op 08-08-1985, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• N. Sulica, geboren op 07-02-1990, de datum van het voornemen is 27-11-2019,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• R.A. Dragu, geboren op 05-07-1995, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• A.M. Motca, geboren op 26-07-2000, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• G.R. Cioaca, geboren op 24-11-1993, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• A.A. Anghel, geboren op 30-03-1997, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• A.B. Ilie, geboren op 08-03-1997, de datum van het voornemen is 27-11-2018,  
het besluit is genomen op 23-01-2019

• R. Huizinga, geboren op 02-12-1996, de datum van het voornemen is 12-11-2018,  
het besluit is genomen op 24-01-2019

• W.H. Keisrie, geboren op 29-08-1963, de datum van het voornemen is 27-12-2018,  
het besluit is genomen op 25-01-2019

Procedure 3 is van toepassing.

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij vol-
gens 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 adresinformatie ontvangt dan 
wordt na 2 weken het besluit genomen om uitvoering te geven aan dit voornemen. Als dit voorne-
men leidt tot een besluit waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een 
bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.

• Mir Abdoul Ali, geboren op 10-12-1983, de datum van het voornemen is 23-01-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

Adresonderzoeken van personen met een briefadres
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen een briefadres hebben, maar niet meer 
bereikbaar zijn op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan 
ingeschreven. 

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  informatie 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 bestuur-
lijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.

• A.D. Bossers, geboren op 01-09-1995, de datum van het voornemen is 23-01-2019
• P.M. Collijn, geboren op 22-04-1987, de datum van het voornemen is 23-01-2019
• F. Debisarun, geboren op 23-07-1978, de datum van het voornemen is 23-01-2019
• R. Sahin, geboren op 04-07-1981, de datum van het voornemen is 23-01-2019
• M.M.C. Strengers, geboren op 15-10-1979, de datum van het voornemen is 23-01-2019.
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.


