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Meld dumping drugsafval!
Als het om het dumpen van 
drugsafval gaat, staat Brabant 
landelijk bovenaan. Een criminele 
activiteit, met veel risico’s voor 
het milieu en onze gezondheid. 
Waar drugsafval is gedumpt, gaan 
veel planten en dieren dood. En 
alleen de lucht inademen kan al 
zorgen voor brandwonden. Ook 
bestaat het risico dat drugsafval 
terechtkomt in de voedselketen. 
Ziet u dat er ergens illegaal wordt 
gedumpt? Bel dan direct de 

politie via het alarmnummer 112. 
Melden kan ook via Meld Mis-
daad Anoniem via 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Vaccinatie tegen 
meningokokkenziekte ACWY

Met de slogan 'Deel dit niet met 
je vrienden' nodigen het RIVM 
en de GGD Hart voor Brabant 
jongeren uit om de prik tegen 
meningokokkenziekte ACWY 
te halen. In totaal ontvangen 
60.000 jongeren in de leeftijd 
van 14 tot en met 18 jaar in de 
regio een uitnodiging voor de 
vaccinatie. Het vaccineren vindt 
plaats in twee periodes tussen 
28 maart tot 28 juni. Jongeren 
ontvangen thuis een brief met 
een oproepkaart van het RIVM. 

Vaccinatiesessies 
De vaccinatiesessies zijn op zes 
verschillende plaatsen in twee 
periodes. Het vaccinatieroos-
ter van de eerste periode is te 
vinden op de website van de 
GGD via: 
www.ggdhvb.nl/meningokokken 
De sessie in de eerste periode in 
Waalwijk is op 19 april in sport-
hal De Slagen. 

Vaccinaties inhalen
Vaccineren tegen infectieziekten  
is in Nederland niet verplicht. 
Tot de leeftijd van 18 jaar  
kunnen jongeren kosteloos 
vaccinaties uit het Rijksvac-

cinatieprogramma krijgen. 
Jongeren die vorig jaar hun prik 
tegen meningokokkenziekte 
ACWY hebben gemist kun-
nen deze inhalen tijdens deze 
vaccinatiecampagne. En jonge 
vrouwen die de vaccinatie tegen 
baarmoederhalskaker onbedoeld 
hebben gemist, kunnen deze 
prik inhalen. Op de dagen dat 
de GGD vaccineert tegen menin-
gokokkenziekte biedt zij ook de 
prik tegen baarmoederhalskan-
ker aan. 

Meer informatie
Naast de website van de GGD is 
er voor ouders en jongeren met 
vragen ook een speciaal tele-
foonnummer: 088-3686555. Dit 
nummer is bereikbaar op werk-
dagen van 8.30  tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten over de vac-
cinatie Meningokokken ACWY? 
Op de website 
www.deelditnietmetjevrienden.nl 
vind u informatie over de prik en 
de ziekte. Zo ook het persoon-
lijke verhaal van Felice. Zij raakte 
als baby besmet met de menin-
gokokbacterie. Zij vertelt over de 
gevolgen van de ziekte.

Burgemeester Kleijngeld reikte op 
1 april de gemeentelijke erespeld 
uit aan de heer Cor Hagemeijer, 
vanwege zijn verdiensten voor de 
badminton club High Speed en 
FST.

Cor Hagemeijer heeft eigenlijk 
pas op latere leeftijd de badmin-
tonsport ontdekt. Van begin af 
aan bleek badminton zijn passie 
te zijn. Zelf spelen, maar ook 
zijn kennis delen door training 
te geven aan jong en oud. Ook 
vandaag de dag nog. Hij is onver-
vangbaar door zijn bevlogenheid, 
tomeloze inzet en betrokkenheid. 
Samen met vele vrijwilligers, 
collega’s en andere betrokkenen 
heeft hij de badmintonclub ge-
maakt tot wat die nu is. 

Gelet op de duur, de intensiteit 
en de uitstraling van haar acti-
viteiten voor de badmintonclub 
High Speed is de erespeld van 
de gemeente Waalwijk aan hem 
toegekend.

UITREIKING 
GEMEENTELIJKE 
ERESPELD

Compostdag een succes

Dit jaar was de jaarlijkse Compostdag op zaterdag 30 maart bij de mi-
lieustraat in Sprang-Capelle. Deze dag is druk bezocht. Maar liefst alle 
gratis compost (50 ton) is opgehaald door inwoners uit de gemeente 
Waalwijk. Met deze actie bedanken wij u voor het scheiden van gft- en 
groenafval. Dit is namelijk goed voor het milieu.

De meivakantie start over een 
paar weken. Als u naar het 
buitenland op vakantie gaat is 
het belangrijk dat uw paspoort 
of identiteitskaart en die van uw 
gezinsleden geldig zijn. Zonder 
geldig paspoort of Nederlandse 
Identiteitskaart mag u namelijk 
niet naar het buitenland reizen. 
Check dus of uw documenten 
nog geldig zijn en maak op tijd 
een afspraak voor een nieuw 
document via 
www.waalwijk.nl/opafspraak

VERLENG OP TIJD 
PASPOORT OF ID

Aanvraag leerlingenvervoer 
voortaan digitaal
De aanvraagprocedure voor het leerlingenvervoer verandert vanaf  
1 april. Voorheen ontving u jaarlijks van de gemeente Waalwijk per 
post een aanvraagformulier. Voor komend schooljaar (2019-2020) 
hoeft u geen papieren aanvraagformulier meer in te dienen. U kunt 
voortaan uw aanvraag online regelen via de website van de gemeente.

Let op: regel uw aanvraag vóór 18 mei 2019
Als u voor uw kind leerlingenvervoer wenst voor komend schooljaar 
(2019-2020), dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen vóór 18 mei 
via www.waalwijk.nl/leerlingenvervoer  Bij aanvragen ná deze datum of 
bij onvolledige aanvragen kan niet worden gegarandeerd dat uw kind 
aan het begin van het nieuwe schooljaar vervoerd wordt. U moet in dat 
geval zelf voor vervoer zorgen. Regel uw aanvraag dus op tijd en vul de 
informatie zorgvuldig in.

Meer informatie
Meer informatie over de uitgangspunten en voorwaarden van het leer-
lingenvervoer vindt u ook op www.waalwijk.nl 

Vragen?
Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het invullen van de digitale aan-
vraag? Neem dan contact op met 
de afdeling leerlingenvervoer, be-
reikbaar op maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 
uur via 0416-683456. U kunt uw 
vragen ook per mail stellen: 
leerlingenvervoer@waalwijk.nl 

(Foto: Bart Meesters)

  

Spreekuur Ombudscommissie
Heeft u een klacht of een vraag over de Gemeente Waalwijk? Dat kan 
gaan over alle onderwerpen die te maken hebben met de gemeente. 
Waalwijk heeft een eigen onafhankelijke Ombudscommissie.  Een lid 
van de Ombudscommissie luistert naar uw verhaal tijdens het inloop-
spreekuur op dinsdag 9 april tussen 11.30 uur en 12.30 uur in het stad-
huis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op  
www.waalwijk.nl/ombudscommissie of bel naar 06 - 55227260. 



U bent van harte welkom:

Donderdag 11 april 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 Debat & Besluit (B) 
Op de agenda (zie ook waalwijk.notubiz.nl )  
staan de volgende raadsvoorstellen:
- Juridische structuur ontwikkeling 

windmolenpark Haven
- Eerste herijking deelbegroting jeugdhulp 

2019 regio Hart van Brabant
- Prestatie-indicatoren Regionaal Bureau voor  

Toerisme

- Aanvullende financiële bijdrage ten behoeve van 
Scouting Andreas Zijlmansgroep Waalwijk (AZG)

- Vaststellen notitie Vastgoedbeleid gemeente  
Waalwijk 2019

- Zienswijze kaderbrief 2020 Baanbrekers
- GGD Kadernota 2020 en actualisatie Beleidsvisie 

2019 - 2023 en RAV Kaderbrief 2020
- Bestemmingsplan '2e herziening 

Centrumgebied Waalwijk
- Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste 

H.A.W.M. Daandels, wethouder
- Benoeming selectiecommissie 

vacatures rekenkamercommissie
- Planontwikkeling en procedure 

bestemmingsplan Laageinde 103
- Motie Vreemd aan de Orde D66 Niet 

betrekken zonnepanelen in heffing OZB

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

Besluiten raadsvergadering op 28 maart jl. 
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 contact op met de griffie, tel 0416-683 445. 

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

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

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:
Beukenlaan Sprang-Capelle (tussen Beukenlaan 20 en 24 Sprang-Capelle): bouwen woning (tst Bouw) Ingeko-
men 20-03-2019
Mr Van Coothstraat 41 Waalwijk: vernieuwen/aanpassen en plaatsen dakkapellen, maken doorbraak op de 
begane grond en plaatsen tuinhuis-overkapping (tst Bouw tst Wijzigen gem. monument tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Ingekomen 24-03-2019
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Eerste Zeine Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nrs. 44,45,318,1030,1994, 3280 en 3281): bouwen 60 woningen, 
9 aan de woning geschakelde garages en 51 tuinbergingen (tst Inrit- of uitrit tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels tst Bouw) Datum bekendmaking 26-03-2019
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr, 925): plaatsen telecommast die tijdelijke mast 
vervangt (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 27-03-2019
Baardwijksestraat Waalwijk t.o. huisnummer 171: kappen 2 populieren in het plantsoen i.v.m. instabiliteit (tst 
Kap) Datum bekendmaking 27-03-2019
Hoofdstraat 73 Sprang-Capelle: vervangen twee buitengevels, leggen nieuw dak op bestaande schuur en aan-
brengen verdiepingsvloer (tst Bouw) Datum bekendmaking 27-03-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:
Oranjeplein Waalwijk, naast nr. 2: kappen 1 sierkers (tst Kap) Datum bekendmaking 26-03-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluit waarbij de beslissing op de aanvraag tot 8 mei 2019 is opgeschort
Loeffstraat 55-55a Waalwijk: gebruik pand t.b.v. kamergewijze verhuur (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum bekendmaking 29-03-2019
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 inge-
trokken:
Prof. Asserweg 24 Waalwijk: voeren handelsreclame (tst Reclame) Ingekomen 15-03-2019
Labbegatsevaartweg Sprang-Capelle (kad. Capelle, sectie N, nr. 215): kappen 103 bomen (tst Kap) Ingekomen 
21-01-2019
Procedure 1a is van toepassing.

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen 
is genomen:
Eerste Zeine Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nrs. 44,45,318,1030,1994, 3280 en 3281): Vaststellen nummer-
aanduidingen 128 t/m 152 (Eerste Zeine) Vaststellen nummeraanduidingen 2 t/m 30 (Staalmijn) Vaststellen 
nummeraanduidingen 1 t/m 7 en 2 t/m 28 (Spoordam) Vaststellen nummeraanduidingen 1 t/m 13 en 2 t/m 
14 (Goudmijn) 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld bestemmingsplan Oranjeplein
Het college van Waalwijk maakt bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
de gemeenteraad op 1 maart 2019 ( in de openbare vergadering van 28 februari 2019) het bestemmingsplan 
Oranjeplein gewijzigd heeft vastgesteld. 
De locatie is gelegen tussen het Oranjeplein en de Mgr. Prinsenstraat. Met dit plan wordt de realisatie van 16 
grondgebonden woningen mogelijk gemaakt.
In het plan zijn ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen wijzigingen aangebracht. De 
wijzigingen zien op plantoelichting, verbeelding en regels en betreffen met name:
Planverbeelding: opnemen maatvoering voor het noordelijke bouwblok: Maximum bouwhoogte (m): 10 m, 
Maximum goothoogte (m): 7 m.
Planverbeelding: opnemen van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – langzaam verkeer en calamiteiten’ 
voor de nieuwe ontsluiting vanaf het Oranjeplein.
Planregels: opnemen art. 4.1 een nieuw sub d: ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - 
langzaam verkeer en calamiteiten’ een ontsluitingsroute voor langzaam verkeer en calamiteitenverkeer. De 
bestaande leden d,e,f worden vernummerd  naar e,f en g.
Plantoelichting: opnemen in par. 2.2  dat ter hoogte van de afslag naar het plangebied een ‘punaise’ (zonder 
ophoging in het wegdek) aangelegd wordt als attentieverhogende maatregel.

De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende en daarvan deel uitmakende ‘Nota van 
zienswijzen Oranjeplein.
Daarbij heeft de gemeenteraad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, 
omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten met ingang van 4 april 2019 gedu-
rende 6 weken 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).
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is langs elektronische weg als pdf te bekij-
ken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure).
Tevens is het vastgestelde plan met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: 
NL.IMRO.0867.bpWWOranjeplein000-VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van 
het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang 
van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken (t/m 16 mei 2019), beroep 
instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijker-
wijze niet in staat is geweest. Iedere belanghebbende kan over de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan in het vastgestelde bestemmingsplan Oranjeplein zijn aangebracht beroep in stellen.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 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). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang 
aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ 



worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook 
hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op bovengenoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na 
afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-
683883, pschreppers@waalwijk.nl

MILIEU

Wet Milieubeheer
MELDINGEN 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker;

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Sando Puinrecycling B.V., Industrieweg 41A te Waalwijk. 

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 04 april 2019  tot en met 
1 mei 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 Vergunningen en Belastingen,  tel. 
0416-683456.

Maatwerkvoorschriften Besluit Lozen Buiten Inrichtingen milieubeheer (Blbi)
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend, dat voor de volgende inrichting, naar aanleiding van 
een melding Blbi maatwerkvoorschriften zijn gesteld.

Adres: Grotestraat 362 Waalwijk
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften  op grond van artikel 3.2 lid 8, juncto artikel 2.2 lid 4, van het 
Blbi.
Datum verzending: 29 maart 2019

Dit besluit ligt ter inzage van 4 april 2019 tot en met 15 mei 2019 bij de gemeente Waalwijk.

Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te 
dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. De 
schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn (6 weken) in werking. Een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde 
periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Wet Milieubeheer
MELDINGEN 
Voor het bedrijfsmatig lozen van water buiten een inrichting zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
-  Grotestraat 362 Waalwijk.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 april 2019 tot en met 15 mei 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 Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

M.e.r.-beoordeling Windpark Waalwijk, vervangen drie zuidelijke windturbines door vijf nieuwe
Het college van Waalwijk maakt bekend dat met ingang van donderdag 4 april 2019 gedurende zes weken voor 
een ieder het m.e.r .-beoordelingsbesluit Windpark Waalwijk m.b.t.  het vervangen van de drie zuidelijke wind-
turbines door vijf nieuwe ter inzage ligt (tot en met woensdag 15 mei 2019).

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Het voornemen omvat de oprichting van een windturbine park van in totaal zeven windturbines. Op deze loca-
tie staan momenteel vijf windturbines. De twee noordelijkste worden opgewaardeerd en de drie overige worden 
verwijderd en in de nabijheid vervangen door vijf nieuwe windturbines. Beide ontwikkelingen zijn afzonderlijk 
aangemeld maar in samenhang beoordeeld. 

Voor de realisatie van het toekomstige windpark Waalwijk moet worden afgeweken van het geldende bestem-
mingsplan met een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ingevolge 
artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 22.2 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is 
deze voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Waalwijk,  voordat de  aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen kan 
worden, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER 
moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 
hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met 
de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria. Na toetsing van de voorgeno-
men activiteit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk besloten dat voor 
deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Waar kun u het besluit inzien?
Het besluit en bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, 
Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt 
inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
onze m.e.r.-coördinator de heer ing. W.A.J.M. Michels, telefoon 013 – 20 60 566.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een 
voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit 
m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan deze procedure is het zaaknummer Z18-015099 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit zaaknummer te 
vermelden.

Het college van Waalwijk
Waalwijk, 3 april 2019

M.e.r.-beoordeling Windpark Waalwijk, vervangen twee noordelijke windturbines
Het college van Waalwijk maakt bekend dat met ingang van donderdag 4 april 2019 gedurende zes weken voor 
een ieder het m.e.r .-beoordelingsbesluit Windpark Waalwijk m.b.t.  het vervangen van de twee noordelijke 
windturbines ter inzage ligt (tot en met woensdag 15 mei 2019).

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Het voornemen omvat de oprichting van een windturbine park van in totaal zeven windturbines. Op deze loca-
tie staan momenteel vijf windturbines. De twee noordelijkste worden opgewaardeerd en de drie overige worden 
verwijderd en in de nabijheid vervangen door vijf nieuwe windturbines. Beide ontwikkelingen zijn afzonderlijk 
aangemeld maar in samenhang beoordeeld.

Voor de realisatie van het toekomstige windpark Waalwijk moet worden afgeweken van het geldende bestem-
mingsplan met een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ingevolge 
artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 22.2 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is 
deze voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Waalwijk,  voordat de  aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen kan 
worden, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER 
moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 
hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met 
de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria. Na toetsing van de voorgeno-
men activiteit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk besloten dat voor 
deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Waar kun u het besluit inzien?
Het besluit en bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, 
Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt 
inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
onze m.e.r.-coördinator de heer ing. W.A.J.M. Michels, telefoon 013 – 20 60 566.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een 
voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit 
m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan deze procedure is het zaaknummer Z18-015099 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit zaaknummer te 
vermelden.

Het college van Waalwijk
Waalwijk, 3 april 2019

VERKEER
Wegafsluitingen
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
gemeente Waalwijk, tel. 683683. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

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

St. Crispijnstraat tussen Eerste Zeine en St. Antoniusstraat: 25-03-2019 t/m 12-04-2019 i.v.m. werkzaamheden 
aan kabels en leidingen.

Grotestraat vanaf kruising Putstraat tot en met kruising Molenvlietstraat: 25-03-2019 t/m 17-05-2019 i.v.m. 
reconstructie. Omleiding via Wilhelminastraat - Ambrosiuslaan - Teisterbantlaan. Fietsverkeer via Laageinde.

Kruispunt Putstraat - Groenstraat - Grotestraat: 08-04-2019 t/m 17-05-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via 
Wilhelminastraat - Ambrosiuslaan - Teisterbantlaan.

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 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 
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-Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats. 

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.

• Arslan, N, geboren op 28-01-1956, de datum van het voornemen is 25-03-2019
• Bawar Muwafaq Othman, geboren op 02-06-1984, de datum van het voornemen is 25-03-2019
• G. Haloiu, geboren op 10-07-1986, de datum van het voornemen is 25-03-2019
• P. Alvarez Uria, geboren op 08-08-1984, de datum van het voornemen is 25-03-2019
• J. Vaccaro, geboren op 30-04-1992, de datum van het voornemen is 25-03-2019
• T. Yilmaz, geboren op 10-10-1969, de datum van het voornemen is 26-03-2019
• P. Klepka, geboren op 27-05-1992, de datum van het voornemen is 26-03-2019
• A.B. Karpinski, geboren op 16-11-2010, de datum van het voornemen is 26-03-2019 
• M.R. Walkowiak, geboren op 12-01-1969, de datum van het voornemen is 26-03-2019
• L. Pozzani, geboren op 19-05-1990, de datum van het voornemen is 26-03-2019
• N. Yildiz, geboren op 03-03-1957, de datum van het voornemen is 26-03-2019
• M. Simulynas, geboren op 21-08-1994, de datum van het voornemen is 27-03-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de 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 
niet meer bij te houden en deze personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrij-
ving in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) 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.

• M.A. André Henriques, geboren op 06-07-1977, de datum van het voornemen is 27-02-2019, het besluit is 
genomen op 26-03-2019

• T.A. Vicente Catarino, geboren op 21-09-1995, de datum van het voornemen is 26-02-2019, het besluit is 
genomen op 26-03-2019

• M.I. Amaral Mestre, geboren op 01-11-1996, de datum van het voornemen is 27-02-2019, het besluit is 
genomen op 26-03-2019

• M. Sabonis, geboren op 16-11-1977, de datum van het voornemen is 26-02-2019, het besluit is genomen op 
26-03-2019

• A. Domingo Pardo, geboren op 20-10-1992, de datum van het voornemen is 26-02-2019, het besluit is geno-
men op 26-03-2019

Procedure 3 is van toepassing.

Adresonderzoeken personen met 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 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-Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats. 

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.

• M.J.L. Merkx, geboren op 24-05-1988, de datum van het voornemen is 25-03-2019

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


