
  

Het is alweer bijna lente en het 
evenementenseizoen komt er-
aan. Voor alle organisatoren die 
daar behoefte aan hebben vindt 
er op maandag 25 maart een 
‘eerste hulp-spreekuur’ plaats 
van 17.00 tot 18.00 uur in het 
stadhuis. Bert Mathijssen, senior 
beleidsmedewerker Cultuur 
en Sport, beantwoordt dan uw 
vragen. Bert kan u ook helpen bij 
het invullen van aanvraagformu-
lieren en tips geven over finan-
cieringsmogelijkheden zoals 
sponsoring en fondsen. Heeft u 
specifieke vragen over financiën 
en vergunningen dan nodigt Bert 
ook één van zijn collega’s uit om 
deze vragen te beantwoorden. 
Aanmelden vooraf is nodig. U 
kunt uw aanmelding uiterlijk  
21 maart mailen aan: 
bmatthijssen@waalwijk.nl onder 
vermelding van uw naam en 
vraag. 

EERSTE HULP BIJ 
EVENEMENTEN

Beweeg mee met GO-Play GFT wat doet u ermee?

Open dag provinciehuis

Woensdag 13 maart 2019

Op deze pagina leest u  
wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.

Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle 
gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe u makkelijker uw 
GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten, 
groente- en fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Dat is jam-
mer, want dit zijn waardevolle grondstoffen. 

GFT-bakje
Gebruik gedurende de dag een bakje op het aanrecht voor uw GFT 
afval. Dan hoeft u niet voor iedere bananenschil naar buiten in deze 
kou. Zo maakt u GFT scheiden makkelijker. Een klein bakje op het 
aanrecht voorkomt dat u uw GFT in de prullenbak gooit. 

Op zaterdag 16 maart opent het 
provinciehuis in ‘s-Hertogen-
bosch van 13.00 tot 20.00 uur de 
deuren voor alle Brabanders tij-
dens een open dag. Deze open 
dag staat geheel in het teken van 
de Provinciale Statenverkiezin-
gen op 20 maart. Op het verkie-
zingsplein kunnen bezoekers in 
gesprek gaan met de politieke 
partijen. Uiteraard is het tijdens 
de open dag ook mogelijk om 
te genieten van het uitzicht op de 
23e verdieping, te struinen door 
de bunkers uit de tijd van de Kou-
de Oorlog of een kijkje te nemen 
in het hart van de politiek: de Sta-

tenzaal. Kinderen kunnen in het 
kinderdorp lekker knutselen en 
spelen of met proefjes experi-
menteren in de meetwagens 
van de provincie.Vanwege het 
75e bevrijdingsjaar staan er op 
het plein voor het provinciehuis 
enkele oude oorlogsvoertuigen. 
Met het oog op de verkiezingen 
kunnen bezoekers ook de 
stickerstemwijzer doen of mee-
doen aan de Brabantquiz. Meer 
informatie over de open dag en 
het programma is te vinden op:
www.brabant.nl/opendag

Op vrijdag 15 maart is er een grote beweegmiddag in het Mande-
makers Stadion. Deze middag is voor álle inwoners van Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik. Zowel jong als oud is van harte welkom. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. Deze middag staan er allerlei leuke 
activiteiten op het programma zoals: 

• Circus
• Touwtje springen
• Voetballen
• KanJam
• Daily Mile

De middag start om 13.00 uur met ‘the Daily Mile’ met Ingrid Jan-
sen (actrice, presentatrice en danseres). Daarna mag iedereen vrij 
komen spelen in het stadion. Om 15.00 uur sluiten we af met het 
Waalwijks Kampioenschap Tikkertje. De grote vraag is natuurlijk wie 
zich een jaar lang tikkertje kampioen van Waalwijk mag noemen. 

De deuren van het stadion aan de Akkerlaan 2 in Waalwijk gaan om 
12.30 uur open. De activiteiten starten om 13.00 uur.

De buitengewoon opsporings-
ambtenaren (BOA’s) hebben 
onlangs bij alle basisscholen 
in Waalwijk, Sprang-Capelle 
en Waspik parkeercontroles 
gehouden. Bij een groot aantal 
scholen verloopt het parkeren 
goed. Maar bij een aantal 
andere scholen was dit niet 
het geval. Bij 8 scholen zijn in 
totaal 18 bekeuringen en flink 
wat waarschuwingen uitge-
deeld. 

De schoolomgeving hoort een 
veilige plek te zijn voor kinde-
ren. Dit geldt ook voor de rou-
te van en naar school. Aan- en 
afrijdende auto’s, vooral rond 
schooltijden, zorgen voor veel 
drukte en onveilige situaties. 

Kiss & Ride zone 
Sommige scholen hebben een 
Kiss & Ride-zone. Hier kunnen 
kinderen veilig in- en uitstap-
pen terwijl de bestuurder in de 
auto blijft zitten en daarna me-
teen kan doorrijden. Parkeren 
mag niet in deze zone. 

Controle
De BOA’s controleren regel-
matig bij scholen op hinderlijk 
en ongeoorloofd parkeerge-
drag. Dit gebeurt vaak op 

nadrukkelijk verzoek van de 
scholen zelf. De BOA’s zijn er 
voor de veiligheid van de kinde-
ren. Een veilige schoolomgeving 
stimuleert kinderen ook om 
lopend of fietsend naar school te 
komen.               

Actie organiseren?
Wilt u met uw school een actie 
organiseren naar aanleiding 
van parkeerproblemen in de 
schoolomgeving? Neem dan 
contact op met de gemeente 
Waalwijk via 0416-883456 of 
info@waalwijk.nl

Parkeer veilig bij scholen!

COLOFON

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. Dinsdag 19 maart 
staat in het teken van oude films.
Komt u kijken naar beelden van 
oud Waalwijk en mooie natuur-
films. Koffie en thee zijn voor 
eigen rekening, wij zorgen voor 
iets lekkers. Meer informatie bij 
dementieconsulent Marianne de 
Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

THUIS MET DEMENTIE

met Ingrid Jansen
15 MAART 

Mandemakers Stadion

www.gowaalwijk.nl



U bent van harte welkom:

Donderdag 21 maart in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de raad. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-
683 445. 

Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert het college de raad over:
- Grondstoffenbeleid
- Schetsontwerp museum
In de vragenronde kunnen raadsleden vragen stellen over raadsvoorstellen die op de agenda 
van Besluit (A) op 28 maart staan (zie hieronder). 

Donderdag 28 maart in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de raad. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-
683 445. 

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen met inwoners en organisa-
ties:
• Bespreking brief seniorenverenigingen over zorgen over de zorg voor ouderen in 

Waalwijk.
• Bespreking brief inwoner over uitrol 5G-netwerken.

Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf onder vermelding 
van het onderwerp. 

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:

• Bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk
• Vaststellen notitie Vastgoedbeleid gemeente Waalwijk 2019
• Zienswijze kaderbrief 2020 Baanbrekers
• Aanvullende financiële bijdrage ten behoeve van Scouting Andreas Zijlmansgroep 

Waalwijk (AZG)
• Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2019
• Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan Laageinde 103
• Algemene financiële en beleidsmatige kaders Gemeenschappelijke regeling  

SALHA tbv concept begroting 2020
• Delegatiebesluit bevoegdheid aanwijzen trouwlocatie als “huis der gemeente”
• GGD Kadernota 2020 en actualisatie Beleidsvisie 2019 - 2023 en RAV Kaderbrief 

2020
• Aanvraag suppletie-uitkering opsporen conventionele explosieven Tweede Wereld-

oorlog
• Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste H.A.W.M. Daandels, wethouder
• Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019
• Juridische structuur ontwikkeling windmolenpark Haven

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 11 april.
Vóór 19 maart kunt u een raadsvoorstel agenderen voor bespreking in het Forum, voor-
afgaand 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, het agenderen van een raadsvoorstel én voor meepraten bij het Forum. 

Besluiten raadsvergadering op 28 februari 
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal besluiten genomen. Wilt u weten 
welke? Kijk voor de besluitenlijst op www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem con-
tact op met de griffie, tel 0416-683 445. 

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:
Johann Kuhnaustraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5905, 5906 en 5907): uitvoeren van 
taludverhoging door middel van gewapende grond constructie (tst. Werk uitvoeren) Ingekomen 
25-02-2019
Grotestraat 100 en 102 Waalwijk: twee woningen samenvoegen tot één woning (tst Bouw) Ingko-
men 25-02-2019 
James Ensorstraat 3 Waalwijk: bouwen carport (tst Bouw) Ingekomen 21-02-2019
Händelstraat 21 Waalwijk: vernieuwen houten kozijn naar kunststof kozijn en naar voren brengen 
kozijn om inwendige balkon bij kamer te betrekken (tst Bouw) Ingekomen 28-02-2019
Villa Fonteinkruid 44 Waalwijk: realiseren lamellendak en glazen schuifwanden (tst Bouw) Ingeko-
men 28-02-2019 
St Jansplein 112 Waalwijk: plaatsen windscherm om het terras (tst Bouw) Ingekomen 26-02-2019 
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-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld 
zijn:
Prof. Veltmanweg (ong.) Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5880): bouw opslagloods (tst Bouw) 
Datum bekendmaking: 06-03-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 100 en 102 Waalwijk: twee woningen samenvoegen tot één woning (tst Bouw) Datum 
bekendmaking 07-03-2019
Zijlweg 18 Waalwijk: plaatsen 2 dockhuisjes en 6 vlaggenmasten (tst Bouw) Datum bekendmaking 
08-03-2019
James Ensorstraat 3 Waalwijk: bouwen carport (tst Bouw) Datum bekendmaking 01-03-2019
Mesdaglaan 2 Sprang-Capelle: wijzigen brandcompartiment (tst Bouw) Datum bekendmaking 08-
03-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

AGENDA

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 voorzie-

ning indienen bij de Voorzieningenrech-

ter bij de rechtbank Zeeland-West-Bra-

bant, 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 

ingediend bij de Rechtbank Zeel-

and-West-Brabant, Team Bestuursrecht, 

Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een 

beroepschrift heeft geen schorsende 

werking. Als er sprake is van een spoed-

eisende 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 behal-

ve 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

De Raad



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 inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan “Bloemenoordflats”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met 
de heer R. Scholten via e-mail: rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683483.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 20 maart 2019 zal er in het buurthuis Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 Waalwijk 
een inloopavond plaatsvinden. 

U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur in het buurthuis Bloemenoord voor uitleg en 
vragen over het plan en de bestemmingsplanprocedure. Tevens kunt u het schetsontwerp van de 
nieuwe openbare ruimte bekijken.

Aanmelden is niet nodig.

Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer R. 
Scholten via e-mail: rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683483.

MILIEU
Wet Milieubeheer
Meldingen
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastge-
steld. Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Taxandriaweg 6 Waalwijk
Spar Holding B.V., Zijlweg 18 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 maart 2019  tot en met 10  pril 
2019. 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 Ver-
gunningen en Belastingen,  tel. 0416-683456.

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
Professor van ’t Hoffweg: 28-01-2019 t/m 15-04-2019 i.v.m. reconstructie.
Klaproosstraat tussen Bloemenoordplein en Wederikstraat: 06-03-2019 t/m 20-03-2019 i.v.m. 
wegreconstructie. 

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 niet meer bij te houden en deze personen ambtshalve 
uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrijving in de RNI (Registratie Niet-Ingezete-
nen) met onbekende verblijfplaats. 

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.

• E.A. Moustache, geboren op 07-10-1975, de datum van het voornemen is 06-02-2019, het 
besluit is genomen op 01-03-2019

• R.F. Machado Ferreira, geboren op 08-08-1990, de datum van het voornemen is 06-02-2019, 
het besluit is genomen op 01-03-2019

Procedure 3 is van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Grotestraat 287 Waalwijk: verbouwen bedrijfsruimte tot 9 appartementen (tst Bouw tst Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking: 07-03-2019
Schouwslootweg 15 Waalwijk: intern realiseren kantoren op de verdieping (tst Bouw) Datum be-
kendmaking: 07-03-2019
Eerste Zeine (ong.) Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nrs. 44, 45, 318, 1030, 1994, 3280 en 3281): 
bouwen 60 woningen en 9 geschakelde garages, 51 tuinbergingen en 24 inritten (tst Bouw tst Han-
delen in strijd ruimtelijke regels tst Inrit- of uitrit) Datum bekendmaking: 06-03-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluit tot het intrekken en vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het intrekken en vaststellen 
van nummeraanduidingen zijn genomen:
Grotestraat 100 en 102 Waalwijk: Intrekken nummeraanduidingen 100 en 102 Vaststellen numme-
raanduiding 100
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

-  MG Car Club Holland voor het organiseren van het evenement British Autojumble op 23 
   juni 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur op het recreatieterrein gelegen op de locatie 
   Vijverlaan in Waalwijk. Besluit verzonden op 27 februari 2019.
-  Mevrouw M. van Steensel voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het 
   horecabedrijf Cafe Carmelietje, gelegen aan de Carmelietenstraat 39 in Waspik. Besluit 
   verzonden op 28 februari 2019.
-  Verklaring van geen bedenkingen Roza Ballonvaarten  voor het verkrijgen van toestemming 
   om ballonopstijgingen te houden vanuit recreatiegebied ’t Hoefsven in Waalwijk. Besluit is 
   verzonden op 27 februari 2019.
-  Verklaring van geen bedenkingen Stichting Wielerbelang Ronde van Dongen voor het 
   verkrijgen van toestemming om over Waalwijks grondgebied te rijden tijdens de ronde van
   Midden Brabant op  zondag 29 september 2019. Besluit is verzonden op 1 maart 2019.
-  De heer S. Eyupoglu voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het 
   horecabedrijf Ton-Ton Waalwijk, gelegen aan de Grotestraat 226 in Waalwijk. Besluit 
   verzonden op 8 maart 2019.
-  De heer A.E.J.M. Schalken voor het organiseren van het evenement Rock Du6 op 13 april 
   2019 van 13.30 tot 23.59 op het grasveld op het evenemententerrein, gelegen aan de 
   Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 11 maart 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
Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan 
“Bloemenoordflats”

Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de Bloemenoordflats aan het Distelplein en Larixplein te 
Waalwijk. 

Het college is voornemens medewerking te verlenen om de 6 flats aan het Distelplein en Larix-
plein te slopen en om te komen tot een herontwikkeling van de locatie. Het stedenbouwkundig 
ontwerp voorziet in 3 flats op het Distelplein en 3 flats op het Larixplein, maar dan gepositioneerd 
op andere locaties (in verband met “zuid-oriëntatie”).

De grond rondom de flats is eigendom van de gemeente. De gemeente heeft opdracht verleend 
om te komen tot een inrichtingsplan openbare ruimte. Immers door de nieuwbouw op deze loca-
ties is ook een grootschalige herinrichting van de openbare ruimte aan de orde. Op grond van 
artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indie-
nen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Inspraak
Op 12 maart 2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan 
“Bloemenoordflats” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Bloemenoordflats” ligt met bijbehorende documenten 
met ingang van 14 maart 2019 a.s. gedurende 6 weken (t/m 24 april 2019 ) voor een ieder ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 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 inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
U kunt de stukken (PDF) ook via onderstaande hyperlinks bekijken.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voor-
ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college 
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per 
e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen 

De Raad


