Woensdag 4 september 2019

Team WijZ van de gemeente Negende Eikendonkloop
Waalwijk zoekt leden voor
cliëntenpanel
Ben jij iemand die de boel gauw
overziet, die positief kritisch is,
die graag dingen in samenwerking met anderen wil verbeteren
en die zich betrokken voelt
bij het wel en wee van andere
mensen? Zeker als die mensen
hulp en ondersteuning van de
gemeente nodig hebben? Dan
ben jij misschien wel diegene die
wij zoeken! Of misschien ken je
wel iemand die hieraan voldoet
en die graag wil.
Wij zijn team WijZ van de
gemeente Waalwijk en wij zijn

op zoek naar mensen die ons
willen helpen ons werk beter te
doen zodat iedereen er beter van
wordt. Wij willen een cliëntenpanel samenstellen van zeven
leden dat ongeveer viermaal per
jaar bijeenkomt. Van dit panel
willen wij graag horen of er
dingen beter kunnen en zo ja, op
welke wijze. Het voortouw voor
het oprichten van zo’n panel is
een trouwe cliënt van team WijZ:
Margriet van Loon. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar
mvanloon@home.nl of bel naar
06-34032162.

Op vrijdag 30 augustus werd de negende editie van de Eikendonkloop
gehouden. Al negen jaar wordt deze loop georganiseerd voor bewoners van
Eikendonk en de andere Schakelringlocaties Spoorwiel en Elzenhoven. De
loop startte met een rondje om Eikendonk van 250 meter en is gegroeid tot
een wandeltocht van bijna 3 km. Burgemeester Kleijngeld opende de loop
en liep een stukje mee met de oudste deelneemster: de 101-jarige mevrouw
Duquesnoy-Smolders.

Van 9 tot en met 27 september
vinden er op diverse locaties
in de gemeente Waalwijk
onderhoudswerkzaamheden aan
het asfalt plaats. Zo repareren we
bijvoorbeeld scheuren in fietspaden
of vervangen we de bovenlaag
van een weg. Vanwege deze
werkzaamheden zijn wegen soms
tijdelijk of gedeeltelijk afgesloten
voor verkeer en word je omgeleid.
Wij vragen je begrip voor de
eventuele overlast.

DOE MEE AAN
‘VERS UIT DE TUIN’
De gemeente Waalwijk is een
aantal maanden terug gestart
met het deelplatform ‘Vers uit
de tuin’. Een platform waar
lokale moestuinders hun oogst
aanbieden en waar inwoners verse
groenten en fruit kunnen ophalen.
Tegen een kleine vergoeding,
gratis of in ruil voor iets anders.
De oogst wordt aangeboden
door moestuinders die iets
over hebben of het gewoon leuk
vinden om hun oogst te delen.
Het kan ook gaan om stekjes,
zaadjes of planten. De gemeente
Waalwijk zet dit platform in
om voedselverspilling tegen te
gaan. Daarnaast stimuleert het
waardevolle contacten tussen
inwoners. Doe ook mee! Dat
kan door het aanmaken van een
profiel op de website
www.versuitdetuin.nl

Even uitrusten!

Dat kunnen wandelaars van wandelclub Blyde Incomste sinds dinsdag
op een bankje in het park in Meerdijk. Het gaat niet om een ‘normaal’
bankje, maar een verplaatsbaar bankje. De wandelaars hadden behoefte
aan een rustpunt en samen met omwonenden is dit initiatief tot stand
gekomen. Een mooie samenwerking! Interesse om mee te wandelen? Dat
kan! Nieuwe wandelaars zijn altijd welkom. Iedere dinsdag vertrekt de
wandelgroep om 11.00 uur bij de Blyde Incomste (Rembrandtpark 1a).
Meer informatie? Neem contact op met Annika Jabroer (beweegcoach
ContourdeTwern) via 06-22750374 of annikajabroer@contourdetwern.nl

ASFALTONDERHOUD

Gezondheidsverklaring
kopen zonder afspraak
Je hebt een Gezondheidsverklaring nodig als je begint met je
rijopleiding en in bepaalde gevallen als je je rijbewijs wilt verlengen. De Gezondheidsverklaring is
digitaal aan te vragen via
mijn.cbr.nl en op papier te koop
bij het stadhuis. Sinds 2 september is het mogelijk om de
Gezondheidsverklaring zonder
afspraak bij de receptie te kopen.
Dit kan op maandag t/m vrijdag
tussen 8.30-17.00 uur. Kom je liever op dinsdag of donderdag na
17.00 uur of op zaterdag? Maak

dan een afspraak bij de Publieksbalie.
Kijk voor meer informatie over de
gezondheidsverklaring op
www.waalwijk.nl en www.cbr.nl/
gezondheidsverklaring

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

De Raad
AGENDA
U bent van harte welkom:
Donderdag 5 september, Praat met de raad over
wonen in Waalwijk. Om 19.30 uur in het stadhuis
(LET OP de locatie is gewijzigd)
De raad nodigt inwoners en organisaties uit om mee
te denken over de Woonvisie: een toekomstplan
voor het wonen in de gemeente Waalwijk.
Donderdag 12 september, Waalwijks podium
en aansluitend Debat & Besluit (B)
om 19.30 uur in de raadzaal
Bij het Waalwijks podium kunt u een brief,
petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad.
Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van
de raad? Aanmelden bij griffie@waalwijk.nl kan tot
uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Vervolgens is er een Debat & Besluit (B).
Dan debatteert de raad en neemt een besluit
over de volgende raadsvoorstellen:
1. Gunning en kredietvotering
Oostelijke insteekhaven
In samenhang bespreken agendapunten 2 en 3:
2. Visie Duurzaam Waalwijk 2030
3. Groene Agenda: uitvoering projecten
4. Tarieven parkeervergunningen, ontheffingen en abonnementen 2019
5. Benoeming directeur Parkmanagement
6. Initiatiefvoorstel Krediet onderzoek
Evaluatie toegang sociaal domein
7. Verordening Rechtspositie raadsen commissieleden 2019

U bent van harte welkom te komen luisteren,
maar u kunt deze vergadering ook live
volgen via waalwijk.notubiz.nl
Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen
staan op waalwijk.notubiz.nl
Besluiten raadsvergadering op 29 augustus
Op 29 augustus was er een openbare
raadsvergadering, Besluit (A). De besluitenlijst van
deze vergadering vindt u op www.waalwijk.nl/
inwoners/nieuws of neem contact op
met de griffie, tel 0416-683 445.

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.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben de mogelijkheid om hun
zienswijze schriftelijk of mondeling naar
voren te brengen bij: het college van
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de
desbetreffende afdeling.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u
vooraf een afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen
met de frontoffice bouwen, wonen en
leefomgeving van team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene
nummer 0416-683456.

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 Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de
desbetreffende afdeling.

De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de stukken die daarop betrekking hebben 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.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/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. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren
brengen aan het college van Waalwijk,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat 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 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.

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:
Stationsstraat 126 Waalwijk: plaatsen airco units (tst. Werk uitvoeren) Ingekomen 29-08-2019
Lijster 2 Sprang-Capelle: uitbreiding woonhuis (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen
21-08-2019
André Brokxstraat 13 Waspik: plaatsen dakkapel (tst Bouw) Ingekomen 23-08-2019
Bernhardstraat (kad. Sprang sectie B nummer 5496) Sprang-Capelle: kappen van 1 berk en 1 els (tst Kap)
Ingekomen 23-08-2019
Procedure 1a is van toepassing.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 05-09-2019 tot en met 16-10-2019 de volgende ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage heeft gelegd:
Eerste Zeine 98 Waalwijk: veranderen brandveilig gebruik van een bouwwerk (tst het brandveilig gebruik)
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Elzenweg schuin voor nr. 25 Waalwijk: kappen 1 berk (tst Kap) Datum bekendmaking 03-09-2019
Burgemeester de Geusstraat (kad. Waalwijk, sectie C nummers 2782 en 2783) Waalwijk: bouwen twee-ondereen-kap woning met inrit (tst Bouw tst Inrit- of uitrit tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-09-2019
Paulus Potterstraat 44 Waalwijk: kappen 1 treurwilg (tst Kap) Datum bekendmaking 03-09-2019
Bernhardstraat (kad. Sprang sectie B nummer 5496) Sprang-Capelle: kappen 1 berk en 1 els (tst Kap) Datum
bekendmaking 03-09-2019
Grotestraat 234 Waalwijk: herontwikkeling kantoor tot 10 studio’s (tst Bouw) Datum bekendmaking 02-09-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Grotestraat 234 Waalwijk: Intrekken nummeraanduiding 234 Vaststellen nummeraanduidingen 234a, 234b,
234c, 234d, 234e en St. Jansplein 43a, 43b, 43c, 43d, 43e Datum bekendmaking 02-09-2019
Burgemeester de Geusstraat (kad. Waalwijk, sectie C nummers 2782 en 2783) Waalwijk: Vaststellen nummeraanduidingen 90 en 92 Datum bekendmaking 02-09-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG 2 MAANDEN IS OPGESCHORT
Benedenkerkstraat 70 Waspik: vernieuwen kozijnen, schilderwerk gevels en reparatie ornamenten (tst wijzigen
Gem. monument) Datum bekendmaking 29-08-2019
Procedure 1a is van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG 6 WEKEN IS OPGESCHORT
Professor Keesomweg 13 Waalwijk: verbouwen woonhuis (tst Bouw) Datum bekendmaking 29-08-2019
Procedure 1a is van toepassing.

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
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Zeeland-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda. Meer leest u op
www.waalwijk.nl/bezwaar
4. Beroepschrift
(na uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
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 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). Het beroepschrift
moet (tenzij anders vermeld) worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, 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

ALGEMENE VERGUNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- De heer R. Loilargosian voor het organiseren van het evenement aanmoediging deelnemers 80 van de
Langstraat van zaterdag 14 september van 19.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 15 september 2019 van 00.00
tot 01.30 uur, op de locatie Grotestraat 246e in Waalwijk. Besluit is verzonden op 27 augustus 2019.
- Pepperminds Nederland B.V.voor het innemen van een incidentele standplaats op vrijdag 29 november
2019 en zaterdag 21 december 2019 van 09.00 uur tot 19.00 uur, op de locatie Grotestraat/ De Els in Waalwijk. Besluit verzonden op 27 augustus 2019.
- De heer Z. Zhang en de heer J. Ye voor het exploiteren van het horecabedrijf eethuis (cafetaria) De Vergulden Erpel, op de locatie gelegen aan de Loeffstraat 5 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 30 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 college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Evenementen.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. Het gaat om de
volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Eerste Zeine Waalijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 44,45,318,1030,1994, 3280 en 3281), Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 september 2019 tot en met 2 oktober 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.
MELDINGEN
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich¬tingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Pardoel Huis & Tuin B.V., Valkenvoortweg 20 Waalwijk
- Lidl, Mr. Goeman Borgesiusstr 1 en 3 / Doctor Kuyperlaan 175, 177 en 179 Waalwijk
- Syncreon Netherlands B.V., Van Hilststraat 19 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 september 2019 tot en met 2 oktober 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

14-09-2019 vanaf 20.30 u:

VERKEERSBESLUIT
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord op 14 oktober 2019, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, in de directe omgeving van Irenestraat 22 te Waalwijk.
Bovenstaand besluit is op 26 augustus 2019 verstuurd
Procedure 3 is van toepassing.

14-09-2019 vanaf 20.45 u:

WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente 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.

15-09-2019 vanaf 07.00 u:

Waalwijk:
Thorbeckelaan, gedeelte Pieter Vreedestraat - Oranjeplein: 19-08-2019 t/m 12-10-2019 i.v.m. reconstructie.
Omleiding via omliggende wegen.

15-09-2019 tussen 06.00 u
en 17.00 u:

Groen van Prinstererlaan tussen rotonde tot kruising Molenvlietstraat: 12-08-2019 t/m 09-11-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via Teisterbantlaan - Ambrosiusweg - Putstraat.
Burg. de Geusstraat 2 t/m 56: 23-08-2019 t/m 07-09-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Omleiding via
omliggende wegen.
Weteringweg tussen Gansoyensesteeg en Valkenvoortweg: 21-08-2019 t/m 27-09-2019 i.v.m. werkzaamheden
aan kabels en leidingen. Omleiding via Altenaweg - Sluisweg - Zomerdijk - Heusdenseweg - Provincialeweg Valkenvoortweg. Voor fietsers is het wegvak nog toegankelijk.
Wegafsluitingen tbv 80 vd Langstraat:
13-09-2019 vanaf 07.00 u
t/m 16-09-2019
- het Raadhuisplein.
14-09-2019 tussen 07.00 u
en 16-09-2019 20.00 u:
- Winterdijk.
- Parkeerterrein achter oude gemeentehuis (nabij Winterdijk).
14-09-2019 tussen 07.00 u
en 15-09-2019 20.00 u:
- Stationsstraat, vanaf de Julianastraat, tot aan de Markt.
- Markt, tussen Stationsstraat en de Grotestraat.
14-09-2019 vanaf 19.30 u:
- St. Antoniusstraat.
- Kloosterweg,

- Meerdijk (Kloosterweg tot Oosteind)
- Meerdijk (Wielstraat tot Kloosterweg).
- Kloosterweg.
- St. Antoniusstraat.
- Margrietstraat.
- Mr. van Coothstraat (vanaf de Margrietstraat tot aan de Grotestraat)
- Grotestraat (mr. van Coothstraat tot aan Dr. Schaepmanlaan)
- Dr. Schaepmanlaan (Grotestraat tot aan Dr. Kuyperlaan)
- Dr. Kuyperlaan (Dr. Schaepmanlaan tpt Mr. van Bossestraat)
- Mr. van Bossestraat
- De Jonghestraat
- Burg. van Heijstlaan
- Van Wielensteinstraat
- Baardwijksestraat
- Fietspad Van de Merwedelaan
- Bloemendaalweg
- Halvezolenpad
- Capelsedreef.
- 1e Wittedijk
- Lage Zandschel
- Vaartstraat/Tilburgseweg
- Oosteind (tussen Professor Keesomweg en Meerdijk)
- Meerdijk (tussen Oosteind en Kloosterweg)
- Kloosterweg
- St. Antoniusstraat
- Stationsstraat
- Markt - Raadhuisplein

Dit betekent, dat de kruispunten Richard Wagnerstraat / St. Antoniusstraat, Eerste Zeine / St. Antoniusstraat,
Noorder Parallelweg / Stationsstraat en Margrietstraat / Stationsstraat zijn afgesloten.
Sprang-Capelle:
Henri Dunantstraat - gedeelte vanaf huisnummer 17 tot en met Hendrikus Chabotstraat: 12-08-2019 t/m 0709-2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Rotonde Bevrijdingsweg en kruising van Haestrechtstraat/Vaartstraat: 16-09-2019 t/m 30-09-2019 i.v.m. reconstructie. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Veerweg, tussen Sasweg en A59: 09-09-2019 t/m 13-09-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.
Omleiding via Hoofdstraat, Winterdijk, Labbegats Vaartweg en Sasweg.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

