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Wat is een ZAP-er? ZAP-ers zijn 
Zwerfafvalpakkers die op eigen 
initiatief het zwerfafval in hun 
leefomgeving opruimen. Hier-
voor biedt de gemeente bepaal-
de hulpmiddelen aan, zoals een 
veiligheidsvest, handschoenen, 
papierknijpers en afvalzakken. 
Petra, één van de 150 ZAP-
ers uit de gemeente Waalwijk, 
vertelt: “Ik ben Zwerfafvalpak-
ker in mijn eigen buurt. Ik ruim 
het afval op wat mensen uit hun 
auto of al wandelend weggooi-
en. Dit is voor mij een kleine 
moeite als ik toch al buiten ben 
om te wandelen. We krijgen 
een kliko, zakken, grijpers en 
hesjes van de gemeente Waal-

wijk. En zo af en toe een uitje. 
Dus de gemeente probeert 
goed voor ons te zorgen. 
Het kost me niks. Ik zou het 
iedereen aanraden om het ook 
te gaan doen, want het is ge-
woon een smerig gezicht, al 
dat afval op straat. Ik kan met 
plezier naar mijn eigen buurt 
kijken en ben blij dat het daar 
netjes is!” 
  
De gemeente is heel blij 
met dergelijke actieve bewo-
ners en hoopt dat de ZAP-ers 
enthousiast blijven om onze 
leefomgeving schoon te hou-
den.

SLUITING STADHUIS

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

Heeft u ook interesse om ZAP-er te worden? Neem dan contact 
op met uw wijkadviseur. 
 
• Waalwijk-Noord: Margriet van Schöll, mvanscholl@waalwijk.nl
• Waalwijk-Zuid: Wieteke van Caem, wvancaem@waalwijk.nl
• Landgoed Driessen, Sprang en Vrijhoeve: Jan van Horssen,  

jvanhorssen@waalwijk.nl
• Capelle en Waspik: Ted Elschot, telschot@waalwijk.nl.
 
Telefonisch contact kan natuurlijk ook via 0416-683456.

Woensdag 17 april 2019

Tommy-Boy verkeerslicht in gebruik
Op de volgende dagen is het 
stadhuis gesloten:
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
Maandag 22 april: 2e paasdag
Zaterdag 27 april: Koningsdag 

Storingsmeldingen kunt u 
doorgeven via de website 
www.waalwijk.nl/meldpunt of, 
uitsluitend als het spoedeisend 
is, via telefoonnummer 
0416-683456. 
Volg dan het keuzemenu.

Help mee en word ZAP-er!

Sinds vorige week is in Waalwijk het Tommy-Boy verkeerslicht in 
gebruik genomen. De komende maanden gebruiken fietsers het 
speciale verkeerslicht bij de kruising tussen het Halve Zolenpad 
en de Burgemeester Smeelelaan. Het verkeerslicht zal iedere paar 
maanden op een andere locatie in Waalwijk de aandacht vragen 
van fietsers. De boodschap is duidelijk: in het verkeer moet je niet 
bezig zijn met je telefoon. 

Eind 2018 ontving de gemeente Waalwijk een brief van Isha, Lieke, 
Bleona en Linsey. De vier leerlingen van OBS De Hoef-Hugo 
vroegen om de komst van een Tommy-Boy verkeerslicht. Het ver-
keerslicht is vernoemd naar Tommy-Boy Kulkens die door een auto 
werd geschept toen hij bezig was met zijn telefoon in het verkeer. 
Een Tommy-Boy verkeerslicht speelt muziek af van Tommy-Boy als 
je voor rood staat te wachten. Met het Tommy-Boy verkeerslicht 
willen de vier leerlingen alle kinderen en jeugd in Waalwijk laten 
weten dat je niet met je telefoon bezig moet zijn in het verkeer. 
Vanaf 1 juli 2019 is het gebruik van een telefoon, of andere mobiele 
communicatiemiddelen, op de fiets verboden.

Wethouder van verkeer Ronald Bakker is blij met de komst van het 
verkeerslicht: “Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare groep in 
het verkeer en die kwetsbaarheid wordt vergroot door het gebruik 
van telefoons. Ik ben trots op het initiatief van Isha, Lieke, Bleona 
en Linsey en hoop dat door dit verkeerslicht ook andere jongeren 
nog meer gaan letten op hun veiligheid in het verkeer en de tele-
foon in de tas of broekzak laten.”

Helden van Nul
De verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeers-
doden’ heeft als doel dat elke weggebruiker bewust wordt van zijn 
rol in het verkeer. Isha, Lieke, Bleona en Linsey zijn voor hun inzet 
om een Tommy-Boy verkeerslicht in Waalwijk te krijgen gehuldigd 
als Held van Nul. Dit zijn helden die zich belangeloos inzetten 
voor verkeersveiligheid. In zijn of haar buurt, in het dorp, de stad, 
of misschien wel voor de school of vereniging. Het kan groot zijn, 
of juist heel klein.

32 klassen van verschillende 
basisscholen uit de regio Waal-
wijk lazen de afgelopen tien 
weken samen maar liefst 5.107 
boeken. Deze eindscore maakte 
burgemeester Kleijngeld onlangs 
bekend bij ‘Het Fluitsignaal’, 
de sportieve afsluiting van het 
bijzondere leesproject ‘Scoor een 
Boek!’ in het stadion van RKC 
Waalwijk. Het project, opgezet 
door de Bibliotheek Heusden, de 
Bibliotheek Midden-Brabant en 
Stichting Samen RKC, daagde ba-
sisschoolleerlingen uit groep 5 uit 
om met hun klas zoveel mogelijk 
mooie boeken te ‘scoren’. 

Evacuatieoefening Antoniushof
Op dinsdag 16 april hield de 
gemeente samen met Stichting 
Maasduinen een evacuatieoefe-
ning bij zorglocatie Antoniushof 
in Waalwijk. Deze oefening werd 
onder regie van de Veiligheids-
regio Midden- en West-Brabant 
begeleid door de brandweer, 
het Rode Kruis en de GHOR 
(geneeskundige hulpverlenings-
organisatie in de regio). Tijdens 
de oefening werd gekeken of de 
inzet van burgerhulp effectief is 
tijdens een evacuatie. 

Antoniushof heeft ruim 200 
bewoners die lichte tot zware 
zorg nodig hebben. Mensen die 
minder mobiel zijn, zijn vaak niet 
in staat om zichzelf in veiligheid 
te brengen. In geval van een 
incident vraagt het dan ook extra 
inzet om bewoners van een 
zorginstelling te evacueren. 

Oefening
Tijdens de oefening in Antonius-
hof bootsten de partijen een gro-
te brand na die ‘s nachts plaats-
vond. Om de situatie zo echt 
mogelijk te laten lijken, werden 
oefenslachtoffers ingezet. De 
oefening bracht in beeld wat de 
kracht van burgerhulp is tijdens 
een calamiteit en wat ervoor 
nodig is om burgerhulpverlening 
succesvol te laten werken.  

Verloren of gevonden voorwerpen  
op iLost.nl
Iets verloren?
Bent u iets verloren in Waalwijk, 
Sprang-Capelle of Waspik? Zoek 
het op iLost. Als u iets verloren 
bent kunt u in de lijst van de ge-
vonden voorwerpen zoeken. Als 
uw voorwerp er tussen staat kunt 
u het claimen door te klikken op 
het voorwerp. Als het voorwerp 
is gestolen doet u aangifte bij de 
politie. Gevonden voorwerpen die 
bij ons worden ingeleverd worden 
binnen 3 werkdagen op iLost 
geplaatst.
 

Iets gevonden?
U kunt het gevonden voorwerp 
bij u thuis bewaren. Meld het 
voorwerp dan bij iLost. U kunt 
het voorwerp ook afgeven bij de 
receptie van ons stadhuis. Dan 
zullen wij het voorwerp regis-
treren en bewaren. Paspoorten, 
identiteitskaarten en rijbewijzen 
moeten altijd worden afgegeven 
bij de gemeente.
 
Heeft u het vermoeden dat er 
diefstal in het spel is bij het 
gevonden voorwerp? Doe dan 
aangifte bij de politie.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl 

VACCINATIE JONGEREN

Jongeren in de leeftijd van 14 tot 
en met 18 jaar ontvangen van het 
RIVM en GGD Hart voor Brabant 
een uitnodiging voor de vaccina-
tie meningokokkenziekte ACWY. 
De sessies zijn op zes verschil-
lende plaatsen in twee periodes. 
In Waalwijk is de eerste vaccina-
tiesessie op vrijdag 19 april in 
sporthal De Slagen.  
 
Voor meer informatie: 
www.ggdhvb.nl/meningokokken 
www.deelditnietmejevrienden.nl

SCOOR EEN BOEK!



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.

Wie een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de bij-
standsnorm, komt in aanmerking voor een financiële bijdrage via 
het Jeugdfonds Sport van de gemeente Waalwijk voor het lid-
maatschap bij een sportvereniging. 

Zwemvoorziening Waalwijk
Omdat de gemeente Waalwijk het erg belangrijk vindt dat alle 
kinderen de mogelijkheid krijgen om het zwemdiploma te halen, 
heeft de gemeente de samenwerking met het Jeugdfonds Sport 
uitgebreid met de ‘Zwemvoorziening Waalwijk’. De gemeente 
stort jaarlijks een bedrag van € 53.715,00 in het Jeugdfonds Sport 
om de kosten voor de contributie en de zwemvoorziening te 
dekken voor deze kinderen.

De kosten voor het behalen van een A en B zwemdiploma 
bedragen € 550,00. Dit bedrag maakt het Jeugdfonds Sport dan 
rechtstreeks over aan de zwemlesaanbieder. Alleen de zwem-
lessen in het gemeentelijk Olympiabad en de Waalwijkse zwem-
vereniging WZV komen voor deze vergoeding in aanmerking. Er 
wordt bij de kinderen een minimum leeftijd van 5 jaar gehanteerd. 

Indienen aanvraag 
Voor het indienen van een aanvraag voor de ‘Zwemvoorziening 
Waalwijk’ kunt u terecht bij Team WijZ van de gemeente.

Team WijZ is elke dag (m.u.v. dinsdag) telefonisch bereikbaar 
tussen 8.30 -12.30 uur via telefoonnummer 0416-683456. 
Op dinsdag is team WijZ telefonisch bereikbaar van:
8.30 - 9.15  uur en van 09.45 - 12.30 uur.

Geveltuinactie OP=OP 
Wilt u meer groen in uw straat, 
maar heeft u geen voortuin? 
Denk dan eens aan een gevel-
tuin. Een geveltuin is een smal 
strookje groen langs uw woning, 
die u aanlegt in het gemeentelijke 
voetpad. U kunt klim- of leiplan-
ten aanbrengen in de geveltuin, 
maar ook lager blijvende planten 
zijn toegestaan. Woont u in een 
appartement, dan kunt u met 
een geveltuin de gezamenlijke 
toegang verfraaien.

De gemeente geeft dit  voorjaar 
200 meter aan geveltuinen weg! 
Doet u mee?

Tijdens deze actie legt de ge-
meente de geveltuin aan inclu-
sief de planten. Het onderhoud 
van de geveltuin dient u zelf te 
verzorgen. U kunt kiezen uit vier 
verschillende mogelijkheden. 
Het zijn plantensoorten die zich 

Op reis met de kinderen buiten 
de schoolvakanties?
Bekijk de voorwaarden op: 
www.waalwijk.nl/leerplicht

niet vasthechten aan gevels dus 
u moet ze zelf omhoog leiden. 
Een andere soort mag ook, in dat 
geval past de gemeente alleen 
de verharding aan en brengt 
tuingrond aan. U koopt en plant 
dan zelf de planten. Voor de actie 
geldt op=op. U kunt er ook voor 
kiezen om zelf een geveltuin aan 
te leggen. Kijk voor meer infor-
matie op: 
www.natuurlijkwaalwijk.nl 

Geïnspireerd en zelf aan de slag?
Een geveltuin legt u tegen uw 
woning aan. Kijk daarom eerst of 
er bij de voor- of zijgevel van uw 
woning genoeg ruimte beschik-
baar is. De geveltuin mag maxi-
maal 30 cm breed zijn (één rij 
stoeptegels) de lengte bepaalt u 
zelf. Om de straat voor iedereen 
goed bereikbaar te houden is het 
belangrijk dat er ten minste 150 
centimeter van de stoep over-

blijft. Overleg ook met uw buren, 
misschien kunt u de geveltuinen 
op elkaar afstemmen en samen 
inkopen doen. Stem indien nodig 
ook af met uw huisbaas of wo-
ningbouwvereniging.

Voor vragen over geveltuinen, 
kunt u contact opnemen met 
wijkcoördinator Jan van Horssen 
op telefoonnummer 0416-683562 
of via jvanhorssen@waalwijk.nl

Weinig geld en toch je A en B 
Diploma halen?

U bent van harte welkom:

Woensdag 17 april in de raadzaal
Vanwege het grote aantal agendapunten wordt Debat & Besluit (B) van 11 april 
jongstleden voortgezet op 17 april. 
Op de agenda (zie ook waalwijk.notubiz.nl) staan de volgende raadsvoorstellen:

•	 Zienswijze kaderbrief 2020 Baanbrekers.
•	 GGD Kadernota 2020 en actualisatie Beleidsvisie 2019 - 2023 en RAV 

Kaderbrief 2020. 
•	 Bestemmmingsplan ‘2e herziening centrumgebied Waalwijk.’
•	 Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste H.A.W.M. Daandels, wethou-

der.
•	 Benoeming selectiecommissie vacatures rekenkamercommissie.

•	 Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan Laageinde 103.
•	 Motie vreemd aan de Orde D66 over niet betrekken zonnepanelen in 

heffing OZB.
•	 Motie vreemd aan de orde Groenlinksaf Kaders participatieproces initia-

tiefnemer van ruimtelijke ordening.
•	 Motie vreemd aan de SGP Plaatsen zonnepanelen op agrarische grond

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

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

AGENDA

De Raad



ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend 
aan:
-   Horecagroep Waalwijk voor een wijziging  leidinggevende drank- en horecavergunning voor 
    de locatie Grotestraat 246 B in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10 april 2019.
-   De heer M.G.J. Knuvers voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het   
    evenement Spits on The Block op vrijdag 3 mei 2019 op de locatie, gelegen aan de 
    Grotestraat 198 in Waalwijk.  Besluit verzonden op 11 april 2019.
-   Café Spits voor het evenement Spits on The Block op vrijdag 3 mei 2019 van 16.00 uur tot 
    01.00 uur gelegen op de locatie, gelegen aan de Grotestraat 198 in Waalwijk. Besluit 
    verzonden op 11 april 2019.
-   Oranjevereniging Wilhelmina voor het evenement Koningsdag op 20, 21, 26 en 27 april 
    2019, op het evenemententerrein op de locatie gelegen aan de  Oudestraat in Sprang-
    Capelle. Besluit verzonden op 11 april 2019.
-   Stichting Evenementen Sprang-Capelle voor het organiseren van de Sinterklaas Intocht op 
    zaterdag 16 november 2019 van 12.30 uur tot 17.00 uur bij de haven in Sprang-Capelle en 
    voor het Sinterklaasfeest in sporthal Zidewinde. Besluit is verzonden op 15 april 2019.
-   Koninklijke Christelijke Gymnastiekvereniging Pro Patria voor het organiseren van de 
    Avond driedaagse Sprang-Capelle in de periode van woensdag 19 juni 2019 tot en met 
    vrijdag 21 juni 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur met start en finish vanaf de locatie 
    gelegen aan het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 16 april 2019.
-   De Evenementenlijn V.O.F voor het organiseren van de rommelmarkt Rode en Witte wijk 
    op zondag 28 juli 2019 van 09.00 uur tot 16.30 uur in de straten Nelson Mandelastraat en 
    de Steve Bikostraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 april 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.

MILIEU

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:
Vrouwkensvaartsestraat 27 Waspik

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 april 2019  tot en met
30 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.

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

St. Crispijnstraat tussen St. Antoniusplein en Tweede Zeine: 15-04-2019 t/m 10-05-2019 i.v.m. werk-
zaamheden 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 – Ambrosiusweg – Teisterbantlaan. 
Fietsverkeer via Laageinde.

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

Sprang-Capelle:
Wendelnesseweg Oost tussen Kruisvaart en Schoolstraat: 15-04-2019 t/m 19-04-2019 i.v.m. herstel-
len bermen van de rijbaan. Omleiding via Winterdijk – Hogevaart – Heistraat.

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 inspraakre-

actie te geven. Dit kan schriftelijk, 

gedurende de termijn van terinzage-

legging. Schriftelijke inspraakreacties 

kunt u naar voren brengen aan het 

college van Waalwijk, Postbus 10150, 

5140 GB Waalwijk. Omdat  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 

binnen zes weken na de dag van 

bekendmaking een bezwaarschrift 

indienen. Indien bekendmaking aan 

een belanghebbende eerder dan deze 

publicatie heeft plaatsgevonden, is dat 

het moment waarop de termijn van 

zes weken in gaat. Het bezwaarschrift 

moet ondertekend zijn en moet ten 

minste bevatten: de naam en het adres 

van de indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan de 

beslissende instantie en indienen 

bij (tenzij anders in de publicatie staat 

vermeld) de commissie Bezwaarschriften, 

Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Een bezwaarschrift 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 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 waarop het besluit ter inzage is 

gelegd, kan daartegen binnen zes weken 

beroep worden aangetekend door 

belanghebbenden die een zienswijze 

hebben ingediend, of die niet kan 

worden verweten dat zij geen zienswijze 

hebben ingediend. Het beroepschrift 

moet ondertekend zijn en moet ten-

minste bevatten: de naam en het adres 

van de indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen 

het 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 (ten-

zij anders vermeld) worden ingediend 

bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 

Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 

4800 PA Breda. Een beroepschrift heeft 

geen schorsende werking. Als er sprake 

is van een spoedeisende zaak, kunt 

u tegelijkertijd een verzoek om een 

voorlopige voorziening indienen bij de 

Voorzieningenrechter bij de rechtbank, 

Postbus 90006, 4800 PA Breda.

5. Een officiële aanvraag / melding 

/ klacht / bezwaar / zienswijze kan 

behalve per post of per fax ook door 

middel van een e-mailbericht worden 

ingediend. Een dergelijk e-mailbericht 

wordt alleen in behandeling genomen 

als het is verstuurd naar de algemene 

postbus: info@waalwijk.nl en aan 

bepaalde voorwaarden voldoet. Meer 

leest u op 

www.waalwijk.nl/bezwaar

Verleende omzettingsvergunningen op basis van de “Huisvestingsverordening Waalwijk 
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunning is verleend:
Cederstraat 2 Waalwijk: omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte Da-
tum bekendmaking: 09-04-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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:
Herman Boerhaavestraat Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1138 ged.): bouwen woning (tst Inrit- of 
uitrit tst Bouw) Ingekomen 09-04-2019
van Hilststraat 12 Waalwijk: gewijzigde uitvoering brandwerendheid achtergevel bedrijfspand (tst 
Bouw) Ingekomen 28-03-2019
Hertog Janpark 45 Waalwijk: uitbreiding, interne verbouwing en wijzigen voorgevel bungalow (tst 
Bouw) Ingekomen 01-04-2019
Elzenweg 17 Waalwijk: aanbouwen nieuw kantoor ter vervanging van bestaand kantoor (tst Bouw) 
Ingekomen 10-04-2019
Kerkstraat 1 Waspik: verplaatsen doopvont en hek en plaatsen van een MIVAtoilet en pantry en ver-
vangen achterste drie rijen banken/vlonders met natuursteen tegels (tst  wijzigen Rijksmonument) 
Ingekomen 03-04-2019
Frans Halslaan 13 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (tst Bouw) Ingekomen 27-03-2019
Schotse Hooglandersstr 60a Waspik: stallen (schade)auto’s niet zijnde autowrakken en/of cara-
vans binnen in de loods (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 04-04-2019
Julianastraat 6 Waalwijk: maken aanbouw aan de achterzijde (tst Bouw tst Handelen in strijd ruim-
telijke regels) Ingekomen 07-03-2019
Kaardebol 62 Sprang- Capelle: verbreden dakkapel op de voorgevel (tst Bouw) Ingekomen 08-04-
2019
St Jansplein 112 Waalwijk: vergroten terras en verruimen openingstijden tot 1 uur voor de periode 
van 1 jaar (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 09-04-2019
Prof. van ‘t Hoffweg 14a Waalwijk: magazijnverkoop 16 mei tot en met 18 mei en 14 november tot 
en met 16 november 2019 (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 10-04-2019
van Harenstraat 10 Waalwijk: plaatsen trafostation op eigen terrein (tst Bouw) Ingekomen 03-04-
2019
Procedure 1a is van toepassing.
 
Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is 
ingetrokken:
Villa Fonteinkruid 44 Waalwijk: bouwen buitenruimte (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum aanvraag: 22-03-2019 
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Achter de Hoven Waalwijk (kad. Sprang, sectie C, nr. 3059): realiseren vrijstaande woning met 
bijgebouw (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Inrit- of uitrit tst Bouw   ) Datum bekendma-
king 11-04-2019
Wilgenplantsoen Waspik (kad. Waspik, sectie M, nr. 1307 ged.): bouwen woning (tst Inrit- of uitrit 
tst Bouw) Datum bekendmaking 15-04-2019
Dick Flemmingstraat 21 Sprang-Capelle: bouwen drie bedrijfsruimten (tst Bouw) Datum bekend-
making 15-04-2019
Hertog Janpark 45 Waalwijk: kappen 1 esdoorn (tst Kap) Datum bekendmaking 09-04-2019
Biesbosweg 4 Waalwijk: magazijn uitverkoop 19 en 20 april 2019 (tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 11-04-2019
Julianastraat 6 Waalwijk: maken aanbouw aan de achterzijde (tst Bouw tst Handelen in strijd ruim-
telijke regels) Datum bekendmaking 11-04-2019
Cornelis Verhoevenstraat 25 Waalwijk: intern realiseren multifunctionele ruimte (tst Bouw) Datum 
bekendmaking 11-04-2019
Overdiepsekade 4 Waspik: vervangen varend woonschip (tst Bouw) Datum bekendmaking 08-04-
2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Anna van Burenstraat 2 e.v. Waalwijk: aanpassen hoofdentree (tst Bouw) Datum bekendmaking: 
10-04-2019
Raadhuisstraat 140 Sprang-Capelle: verbouwen/uitbreiden woonhuis (tst Bouw) Datum bekend-
making: 11-04-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Industrieweg 73 Waalwijk: revisie van een inrichting ompakken en versturen monsters van chemi-
sche producten (tst Milieu) Datum ter inzage legging: 18-04-2019
Industrieweg 73b Waalwijk: in gebruik nemen deel van de hal aan Industrieweg 75 voor opslag lege 
(on)gereinigde verpakkingen (tst Milieu) Datum ter inzage legging: 18-04-2019
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 numme-
raanduidingen zijn genomen:
Achter de Hoven Waalwijk (kad. Sprang, sectie C, nr. 3059): vaststellen nummeraanduiding 15a
Wilgenplantsoen Waspik (kad. Waspik, sectie M, nr. 1307 ged.): vaststellen nummeraanduiding 14
Dick Flemmingstraat 21 Sprang-Capelle: vaststellen nummeraanduidingen 21a, 21b en 21c
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing



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-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.E. Sahbaz,  geboren op 21-06-1995, de datum van het voornemen is 
13-03-2019, het besluit is genomen op 08-04-2019

•	 B. Wajs, geboren op 18-06-1988, de datum van het voornemen is 13-03-2019, het besluit 
is genomen op 08-04-2019

•	 J.M. Fudyma, geboren op 10-05-1981, de datum van het voornemen is 13-03-2019, het 
besluit is genomen op 08-04-2019

•	 M.B. Ogerman,  geboren op 02-01-1979, de datum van het voornemen is 
13-03-2019 , het besluit is genomen op 10-04-2019

•	 K.N.W. van der Mierden, geboren op 28-06-1995, de datum van het voornemen is 13-03-
2019, het besluit is genomen op 10-04-2019

•	 A. Karpinski, geboren op 28-03-1983, de datum van het voornemen is 13-03-2019, het 
besluit is genomen op 10-04-2019

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 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 voorne-
men leidt tot een besluit waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een 
bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.

•	 A. Staniul, geboren op 31-08-1987, de datum van het voornemen is 08-04-2019
•	 P.D. Pieciuk, geboren op 31-07-1974, de datum van het voornemen is 

08-04-2019
•	 W.A.J.M. Goesten, geboren op 26-08-1966, de datum van het voornemen is

 10-04-2019

Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie
    
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 voorne-
men leidt tot een besluit waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een 
bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.

•	 Sahin, A.  geboren op 16-09-1973, de datum van het voornemen is 09-04-2019

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


