
Woensdag 14 augustus 2019

COLOFON

Op deze pagina lees je  
wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.

Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06 - 273 49 254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, 
Waalwijk

Wel eens gehoord van een 
laatvlieger, gewone dwergvleermuis 
of struiksprinkhaan?
Dit zijn allemaal vleermuissoorten 
die gewoon in ons land voorkomen. 
Wil je ze eens van dichtbij zien? 
Loop dan met ons mee! Op 
donderdag 22 augustus 2019 is 
er in Waalwijk een vleermuis- en 
natuurexcursie. De excursie is onder 
leiding van de ervaren biologen 
van ecologisch adviesbureau 
Natuurbalans-Limes Divergens BV.

We starten om 21.00 uur op de 
hoek Händelstraat – Beethovenlaan. 
De wandeling duurt tot ongeveer 
23:00 uur.

Bij slechte weersomstandigheden 
(regen) kan de excursie niet 
doorgaan! Houd hiervoor de 
informatie in de gaten op 
www.natuurindewijk.nl.

VLEERMUIS- 
EN NATUUREXCURSIE 
OP 22 AUGUSTUS

Voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers

Je bent iedere dinsdag tussen 
10.00 en 12.00 uur van harte 
welkom in het Parkpaviljoen 
ingang Wandelpark, Grotestraat 
in Waalwijk. Dinsdag 20 augustus 
vertelt Jac Jansen, oud 
orthopedisch schoenmaker uit 
Waspik, over de schoenindustrie 
in de Langstraat. 

Je bent van harte welkom. 
Natuurlijk drinken we ook een 
kopje koffie. Consumpties zijn 
voor eigen rekening, wij zorgen 
voor iets lekkers. 

Voor meer informatie: mail of 
bel dementieconsulent Marianne 
de Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

ACTIVITEIT THUIS 
MET DEMENTIE

De scholen gaan weer beginnen!
Laat de auto lekker thuis en ga 
met je kind op de fiets of te voet 
naar school. De schoolomgeving 
hoort een veilige plek te zijn voor 
kinderen. Dit geldt ook voor de 
route van en naar school. Aan- en 
afrijdende auto’s, vooral rond 
schooltijden, zorgen voor veel 
drukte en onveilige situaties. 
Een veilige schoolomgeving 
stimuleert kinderen om lopend of 
fietsend naar school te komen. En 
zo leren ze ook om te gaan met 
het verkeer.

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

Controle
De BOA’s controleren regelma-
tig bij scholen op hinderlijk en 
ongeoorloofd parkeergedrag. 
Dit gebeurt vaak op nadrukkelijk 
verzoek van de scholen zelf. De 
BOA’s voeren deze controles uit 
voor de veiligheid van de kinde-
ren.

Vergunning nodig tijdens de 80 van de Langstraat?
Stichting ‘De 80 van de Langs-
traat’ organiseert op zaterdag 14 
en zondag 15 september 2019 de 
39e editie van de wandeltocht de 
Rabobank 80 van de Langstraat. 
De gemeente Waalwijk stelt ook 
dit jaar weer alles in het werk om 
het gezellige feest veilig te laten 
verlopen.

Wil je een activiteit organiseren?

Zonder vergunning mag je:
• Een kleine tent plaatsen  

(tot 50 personen). 
• Muziek draaien met een stereo-

installatie.
Voor de bereikbaarheid van de 
hulpdiensten moet je altijd een 
breedte vrijhouden van tenmin-
ste 4,50 meter en zijn obstakels 
of versieringen boven de weg niet 
toegestaan. 

Je hebt wel een vergunning nodig 
als je één of een combinatie van 
onderstaande attributen plaatst:
• Een grote tent  

(vanaf 50 personen) en/of;
• Een vrachtwagen (trailer) of 

ander groot obstakel en/of;
• Versterkte muziek met profes-

sionele apparatuur zoals 
bijvoorbeeld een dj en/of;

• Tapwagens (aanvraag + situa-
tietekening indienen wanneer 
de tapwagens niet op het eigen 
terras geplaatst wordt. Het 
moet duidelijk zijn wat tot het 
eigen terras behoort. De tapwa-
gen en het terras mogen niet  
‘s nachts worden gebruikt tus-
sen 01.30 uur en 08.30 uur.

Alcohol
Als je op een andere plaats dan 
je horecabedrijf zwak alcoholhou-
dende dranken wilt verkopen en/
of schenken, dan heb je hiervoor 
een ontheffing van de Drank- en 
Horecawet nodig. 

NIX18 
Met de ontheffing mag je alleen 
alcohol schenken aan personen 
van 18 jaar en ouder. Alcohol-
gebruik onder de 18 jaar is niet 
toegestaan. Wij verwachten dat 
je hierin je verantwoordelijkheid 
neemt. Overlast door overmatig 
alcoholgebruik wordt niet getole-
reerd, je riskeert dan een boete.

Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente 
Waalwijk geldt de reguliere slui-
tingstijd van 03.00 uur. 
Voor dit jaar geldt, net als het vo-
rig jaar, dat enkel voor de horeca 
direct gelegen aan de wandelrou-
te van ‘de 80’ vrijstelling van de 
sluitingstijd. De vrijstelling van 
de sluitingstijd geldt NIET voor 
buitenactiviteiten van de horeca. 
Voor buitenactiviteiten moet een 
vergunning worden aangevraagd.

Plastic
Gedurende het evenement mag 
op zaterdag 14 september 2019 
en op zondag 15 september 2019 
zowel binnen als buiten op het 
terras alleen worden gewerkt met 
plastic glazen (plastic kreukelglas 
of polycarbonaat).

Geluid
Alle horecabedrijven langs de 
route hebben een collectieve 
geluidontheffing. Dit houdt in dat 
je tot de reguliere sluitingstijden 
in je horecabedrijf muziek ten 
gehore mag brengen waarbij de 
normen uit het Activiteitenbesluit 
tijdelijk niet gelden.

Tent
Voor het plaatsen van een tent 
voor maximaal 50 personen op 
je terras heb je geen vergunning 
nodig. Let daarbij op dat je geen 
vluchtwegen vanuit je horecabe-
drijf blokkeert. Voor het plaatsen 
van een tent voor meer dan 50 
personen heb je wel een vergun-
ning nodig.

Vuurkorf en barbecue
Je mag een vuurkorf plaatsen van 
max. 60 x 60 cm. De vuurkorf 
of barbecue moet op minstens 5 
meter afstand van een gebouw 
staan. Bij windkracht 6 of hoger 
is het gebruik van een vuurkorf 
niet toegestaan. Houdt altijd 
toezicht op het vuur en houdt 
bluswater binnen handbereik.

Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de 
hulpdiensten moet je altijd een 
breedte vrijhouden van tenminste 
4,50 meter. Versieringen boven 
de weg moeten op minimaal 4,20 
meter hoogte hangen. Gebruik 
geen materialen die gemakkelijk 
ontvlambaar zijn. 

Melden en aanvragen
Voor het melden van je activi-
teit en/of het aanvragen van de 
benodigde vergunningen en ont-
heffingen moet je een aanvraag 
indienen. Een formulier hiervoor 
kun je vinden op de site van de 
gemeente Waalwijk,  
www.waalwijk.nl Als je attributen 
plaatst voeg hierbij dan een plat-
tegrondtekening op schaal. 

Je hebt tot uiterlijk 23 augustus 
om het formulier in te leveren bij 
de gemeente Waalwijk.

Handhaving
De gemeente en politie treden 
handhavend op als je een vergun-
ningplichtige activiteit organi-
seert maar je geen vergunning of 
ontheffing hebt.

Vragen?
Heb je nog vragen of wens je 
verdere uitleg, neem dan gerust 
contact op met het team Vergun-
ningverlening & Belastingen via 
telefoonnummer 0416-683456.

Let op! 
Voor het in behandeling nemen 
van je aanvraag wordt je leges-
kosten in rekening gebracht vol-
gens de Legesverordening 2019. 
Deze kun je vinden op de site van 
de gemeente Waalwijk,  
www.waalwijk.nl optie regelge-
ving onder het item legesverorde-
ning, tarieventabel 2019.



Nieuwe ronde subsidieregeling 
‘Brabant geeft Energie’

De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ is op zoek naar projecten 
die de energietransitie in Brabant versnellen. Om in aanmerking te 
komen voor subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar, 
deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Ook moeten 
meerdere partijen actief betrokken zijn.

Subsidie aanvragen
De subsidie komt van de provincie Noord-Brabant. Deze subsidieron-
de loopt tot en met 19 september 2019. Er is in totaal € 1.000.000,- 
beschikbaar. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een 
project, met een bijdrage van maximaal € 124.999,-. Let op dat je op 
tijd indient: aanvragen die te laat zijn, komen niet in aanmerking.

Meer weten?
De Stichting 'Brabant Geeft Energie' kan je adviseren via:
www.brabantgeeftenergie.nl of kijk op de website van de provincie 
Noord-Brabant: www.brabant.nl

Gemeenten vragen gaswinner Vermilion beroep  
tegen gaswinningsbesluit af te wachten
Gaswinningsbedrijf Vermilion in-
formeerde in juni de gemeenten 
Loon op Zand, Tilburg, Altena, 
Heusden en Waalwijk in week 37 
(9-15 september) te willen begin-
nen met bouwkundige opnames. 
Dit is een soort voormeting van 
de huizen boven de gasvelden, 
zodat eventuele schade door de 
mijnbouwactiviteiten achteraf 
meetbaar is. In een gezamenlijke 
brief hebben de betrokken ge-
meenten Vermilion gevraagd het 

communicatietraject vooralsnog 
niet te starten. Er loopt namelijk 
nog een beroep bij de Raad van 
State namens de gemeenten, 
de provincie, waterschappen en 
andere maatschappelijke orga-
nisaties tegen de plannen van 
Vermilion. Starten met bouw-
kundige opnames in deze fase 
is bijzonder onwenselijk en wekt 
naar de mening van de gemeen-
ten ten onrechte de suggestie 
dat het besluit van de minister 

al definitief en onomkeerbaar 
is. Vermilion geeft in een eerste 
reactie aan dat ze verplicht zijn 
tot bouwkundige opnames door 
het ministerie. De enige orga-
nisatie die hiervoor dispensatie 
kan verlenen is het Staatstoe-
zicht op de Mijnen (SODM). 
Vermilion geeft ook aan dat ze 
de brief heeft doorgestuurd naar 
het departement.

GFT, wat doe jij ermee?
Tip: verpak etensresten

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

Verpak etensresten 
Verpak etensresten zoals botjes 
en graatjes in een laagje kranten- 
of keukenpapier voordat je het 
bij het GFT stopt. Zo voorkom je 
stank en maden in de container, 
zeker met zomerse temperatu-
ren. Een klein beetje papier bij 
het GFT kan geen kwaad. Door 
etensresten te verpakken in een 
krantenpapiertje kun je deze 
gerust bij het GFT stoppen.

U bent van harte welkom:

Donderdag 22 augustus 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. 0416-683445. 
 
Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert 
het college de raad over: 
- Regionaal bureau voor toerisme
- Aanbestedingstraject insteekhaven 

In de vragenronde stellen raadsleden vragen over 
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de agenda 
van Besluit (A) op 29 augustus staan (zie hieronder).

Donderdag 29 augustus 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. 0416-683445. 

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt onderwerpen met 
inwoners en organisaties. 

Vóór 20 augustus kunt  u een raadsvoorstel 
agenderen voor bespreking in het Forum. 
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: 
 
- Regelingencollectie Waalwijk
- 17e begrotingswijziging 2019 (Beleidsplan OVL)
- Tarieven parkeervergunningen, -ontheffingen  

en abonnementen 2019
- Benoeming directeur Parkmanagement
- Groene Agenda: uitvoering projecten
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030

- Initiatiefvoorstel Krediet onderzoek 
Evaluatie toegang sociaal domein

- Verordening Rechtspositie raads- en commissie- 
leden 2019

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 12 september.

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen 
staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683445) 
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks 
podium, het agenderen van een raadsvoorstel 
én voor meepraten bij het Forum. 

AGENDA

De Raad

Meer informatie: www.waalwijk.nl



OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Drunenseweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nrs. 1669 en 1019): verplaatsen fietspad i.v.m. reconstructie 
Drunenseweg (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)  Ingekomen 01-08-2019
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
van Harenstraat 3 Waalwijk: plaatsen mezzanine (verdiepingsvloer) en wijzigen van dekkingsgebied sprinklerin-
stallatie (tst Bouw) Datum bekendmaking 07-08-2019
Winterdijk 30 Sprang-Capelle: plaatsen ooievaarsnest (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Datum 
bekendmaking 07-08-2019
Prof. Kamerlingh Onnesweg 8 Waalwijk: gebruiken gronden ten behoeve van het plaatsen verkoopwagens 
(loempia en vis) op parkeerterrein (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-08-2019
Akkerlaan 2 Waalwijk: vervangen sportveldverlichting en plaatsen ballenvanger (tst Bouw) Datum bekendma-
king 05-08-2019
Raadhuisstraat 11 Sprang-Capelle: veranderen en vergroten pand t.b.v. detailhandel en lichte horeca (tst Bouw 
tst Milieu tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-08-2019
Van Schijndelstraat 9 / Tielenstraat 12 Waalwijk: wijzigen brandscheiding tussen bestaand en nieuw be-
drijfspand (tst Bouw) Datum bekendmaking 07-08-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het intrekken en vaststellen van nummer-
aanduidingen is genomen:
Grotestraat 231 Waalwijk: Intrekken nummeraanduiding 231 Vaststellen nummeraanduidingen 229, 229a en 
231 Datum bekendmaking 12-08-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR 
ZIJN VERLEEND AAN:
De heer M. de Bruijn ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor de Uitmarkt op zondag 25 augustus 2019 
van 13.00 uur tot 17.00  uur, in de Stadspark in Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 augustus 2019.

Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij het col-
lege van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, 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:
- Gantelstraat 3, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 augustus 2019 tot en met 11 september 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 opnemen met de ge-
meente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:
Thorbeckelaan, gedeelte Pieter Vreedestraat - Oranjeplein: 19-08-2019 t/m 12-10-2019 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.
Oranjeplein Noord: 12-08-2019 t/m 31-08-2019 i.v.m. reconstructie. 
Rotonde Groen van Prinstererlaan, Van Lovenlaan, Heermanslaan en Teisterbantlaan: 16-07-2019 t/m 11-08-
2019 i.v.m. nuts-, riool- en wegwerkzaamheden.
Groen van Prinstererlaan tussen rotonde tot kruising Molenvlietstraat: 12-08-2019 t/m 09-11-2019 i.v.m. recon-
structie. Omleiding via Teisterbantlaan – Ambrosiusweg - Putstraat.

Sprang-Capelle:
Henri Dunantstraat - gedeelte vanaf huisnummer 17 tot en met Hendrikus Chabotstraat: 12-08-2019 t/m 07-09-
2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Tilburgseweg gedeelte tussen rotonde Kerkstraat/Oosteind en rotonde Bevrijdingsweg: 20-08-2019 t/m 22-08-
2018 i.v.m. aanleg duiker. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Rotonde Bevrijdingsweg en kruising van Haestrechtstraat/Vaartstraat: 02-09-2019 t/m 20-09-2019 i.v.m. recon-
structie. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Veerweg, tussen Winterdijk en A59: 19-08-2019 t/m 06-09-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. 
Verkeer van noord naar zuid blijft mogelijk. Verkeer van zuid naar noord wordt omgeleid via Winterdijk - Lab-
begats Vaartweg en Sasweg.

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 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.M. Verzijl, geboren op 30-11-1961, de datum van het voornemen is 08-07-2019, het besluit is genomen op 
02-08-2019.

Procedure 3 is van toepassing.

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.

• P. Mogielnicki, geboren op 24-03-1994, de datum van het voornemen is 07-08-2019.
• S. Gachkevych, geboren op 05-09-1967, de datum van het voornemen is 07-08-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

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


