
Houtkachel en open haard:  
8 manieren om minder geur- en 
rookoverlast te veroorzaken

Wanneer je in huis je hout-
kachel of open haard aansteekt, 
ontstaat er rook. Die rook bevat 
schadelijke stoffen zoals fijn-
stof. Dit fijnstof veroorzaakt 
luchtvervuiling en kan schade 
aan de gezondheid van jezelf en 
anderen in je omgeving opleve-

ren. Ook wanneer je de rook niet 
meer ziet. Wil je toch een vuurtje 
aansteken? Met de tips hieronder 
kun je de uitstoot van schadelijke 
stoffen beperken:

1. Stook alleen droog hout.
2. Stook geen geïmpregneerd of 

geverfd hout.
3. Leg de kleine houtjes bovenop 

en steek het vuur van boven 
aan.

4. Laat de open haard of 
houtkachel uit bij windstil of 
mistig weer en raadpleeg het 
stookalert.

5. Laat de schoorsteen minstens 
één keer per jaar goed vegen.

6. Zet de luchttoevoer in de 
kachel helemaal open.

7. Houd ventilatieroosters van de 
ramen tijdens het stoken open.

8. Controleer regelmatig of 
je goed stookt: een goed 
vuur heeft gele, gelijkmatige 
vlammen en er komt bijna 
geen rook uit de schoorsteen.

Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/houtstoken
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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

Op vrijdag 24 januari is Team 
WijZ telefonisch niet bereikbaar. 
Heb je een spoedvraag die niet 
tot maandag kan wachten? 
Neem dan contact op met ons 
Klant Contact Centrum via tel. 
0416-683456.

TEAM WIJZ 
TELEFONISCH  
NIET BEREIKBAAR  
OP 24 JANUARI

We starten dit jaar opgeruimd! 
Wij haalden namelijk kerstbomen 
op in de straat en ook werd er 
vuurwerk ingeleverd. Het resul-
taat mag er (weer) zijn!
Het aantal kilo kerstbomen dat 
we inzamelden is 31.000 kilo. In 
2019 was dat 32.295 kilo. Dit jaar 
is 6640 kilo aan vuurwerk ingele-
verd. In 2019 was dat 4.800 kilo. 
Bedankt voor jouw hulp om het 
nieuwe jaar schoon en opgeruimd 
te beginnen!

OPGERUIMD  
STAAT NETJESVragen over je WOZ-waarde of 

aanslag? Wij helpen je!
De gemeentelijke belastingaan-
slag 2019 valt binnenkort bij je 
op de mat.Vanaf 25 januari ver-
spreiden wij deze. Heb je jezelf 
voor 1 januari 2020 aangemeld 
voor MijnOverheid en ingesteld 
dat je berichten wilt ontvangen 
van de gemeente Waalwijk? Dan 
ontvang je de gemeentelijke 
aanslag alleen nog digitaal in 
jouw berichtenbox en niet meer 
per post. Wanneer je geen ge-
bruik maakt van MijnOverheid 
ontvang je de aanslag per post 
en valt deze vanaf 31 januari op 
de mat. Geen post ontvangen? 
Controleer eerst jouw digitale 
berichtenbox op www.mijnover-
heid.nl 

Online betalen
Als je gebruik maakt van de di-
gitale postbus van MijOverheid.
nl kun je de aanslag via iDEAL 
betalen. Door op het iDEAL-logo 
te klikken op jouw aanslag kun 
je direct betalen.

Welke belastingen?
Naast de WOZ-waarde en de 
OZB eigenarenbelasting staan 
rioolheffing, afvalstoffenheffing 
en eventuele hondenbelasting 
op dit aanslagbiljet. Op de 
achterkant van het aanslagbiljet 

staat extra informatie over de 
aanslag. Kijk voor meer informa-
tie over Belastingen, WOZ en 
MijnOverheid op www.waalwijk.
nl/woz  

Vragen of bezwaar
Iedere gemeente stelt de WOZ-
waarde van woningen, be-
drijfspanden en/of grond vast. 
Ben je het niet eens met jouw 
WOZ-beschikking? Wil je jouw 
taxatieverslag opvragen? Of heb 
je andere vragen over jouw aan-
slag? Dan kun je vanaf maan-
dag 27 januari bellen met een 
speciaal team van de gemeente, 
te bereiken op 0416 - 683456. 
Elke werkdag van 08.30-12.30 
uur zitten medewerkers klaar 
om jouw vragen te beantwoor-
den. Is er meer achtergrondin-
formatie nodig om jouw vraag te 
beantwoorden, dan bellen wij je 
binnen drie werkdagen terug.

Kom je er met de gemeente niet 
uit?
Het kan natuurlijk gebeuren dat 
je er toch niet uitkomt met de 
gemeente. Dan is het verstandig 
om formeel bezwaar te maken. 
Bezwaar maken is altijd gratis 
en je hebt er bijna nooit een 
gespecialiseerd bureau voor no-
dig. Je kunt eenvoudig via www.
waalwijk.nl digitaal jouw be-
zwaar indienen. Je hebt hiervoor 
jouw DigiD nodig. Je kunt ook 
schriftelijk bezwaar indienen. 
Een brief met jouw motivering, 
naam en adres, Burgerservice-
nummer en handtekening is 
daarvoor voldoende.

Lichtkunstwerk van Daan 
Roosegaarde in het GMHK

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar 
geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz 
werd bevrijd. Over heel de wereld 
wordt daar bij stilgestaan. Ook 
in Waalwijk worden de Holo-
caustslachtoffers herdacht. Van 
22 januari tot en met 2 februari 
is het tijdelijke Holocaustmonu-
ment ‘Levenslicht’ te zien in het 
G….Museum voor Hedendaagse 
Kunst (GMHK) in Waalwijk. 
Het monument in Waalwijk maakt 
deel uit van een landelijk project 
van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei waaraan meer dan 150 Ne-
derlandse gemeenten deelnemen. 
Zo staat Nederland gezamenlijk 
stil bij de verschrikkingen van de 
Holocaust.
Zowel in de Joodse herdenkings-
traditie als in de Roma- en Sinti-
cultuur zijn stenen belangrijk. 
Kunstenaar Daan Roosegaarde en 
zijn team hebben deze traditie als 

inspiratie gebruikt. Met in totaal 
104.000 lichtgevende stenen - 
gelijk aan het aantal slachtoffers 
uit Nederland - staat het kunst-
werk symbool voor de impact 
van de Holocaust. De stenen zijn 
verdeeld over de verschillende 
gemeenten waar Joden, Roma en 
Sinti woonden, hun leven leefden, 
soms al generaties lang. Ook 
uit Waalwijk zijn zij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog weggerukt 
en vermoord. 
Om de paar seconden zie je de 
stenen oplichten en weer uitdo-
ven, als een ademhaling in licht. 
Daarmee symboliseren ze het 
leven dat nu in de gemeente ge-
mist wordt. Door stil te staan bij 
het gemis van de plaatsgenoten 
bij ‘Levenslicht’ of deel te nemen 
aan het bijbehorende onderwijs-
project ‘Wordt gemist’, blijft de 
herinnering aan de slachtoffers 
levend. 

Inschrijving zonnepark 
LangstraatZon van start

Profiteren van groen opgewekte 
zonnestroom in Waalwijk en 
vijftien jaar lang geen energie-
belasting betalen. Binnenkort 
kan het.

Zo kunnen bewoners, vereni-
gingen en kleine bedrijven die 
zelf geen geschikt dak hebben 
voor zonnepanelen of huurder 
zijn, toch voordeel hebben van 
zonnepanelen. Begin juni 2020 
laat Coöperatie LangstraatZon 
– een burgerinitiatief – daarvoor 
7.280 zonnepanelen installeren 
op de voormalige vuilstort aan 
de Gansoyensesteeg. Vanaf nu 
kunnen geïnteresseerden zich 
inschrijven om hieraan mee te 
doen.

Hoe werkt het
Het model is simpel: inwoners 
van Waspik, Sprang-Capelle 
en Waalwijk investeren samen 
in zonnepanelen op een groot 
zonnepark op de voormalige 
vuilstort in Waalwijk. Zij nemen 
deel aan het project door middel 
van de aanschaf van certificaten 
‘LangstraatZonDelen’ genaamd. 
Door de aanschaf van deze cer-
tificaten krijgen de deelnemers 
korting op hun energiebelasting.

Meer informatie
LangstraatZon is een coöpera-
tie, onafhankelijk en niet-com-
mercieel. Het groene burgerini-
tiatief wordt gesteund door de 
gemeente Waalwijk. 
Meer informatie staat op www.
langstraatzon.nl Een informa-
tiebrochure kan worden op-
gevraagd met een e-mail aan 
info@langstraatzon.nl Ook 
organiseert LangstraatZon infor-
matieavonden op:
• 23 januari in Zidewinde te 

Sprang-Capelle, aanvang 
20.00 uur.

• 29 januari in het Rabobank-
Langstraat gebouw te Waal-
wijk, aanvang 20.00 uur.

Je ziet het niet, maar het is er wel…

Foto: www.studioroosegaarde.net



Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 23 januari in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort 
toelichten en overhandigen aan de raad. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag 
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445. 

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2 
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030
- Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
- Ingekomen stuk nr 18 van de lijst ingekomen 

stukken Besluit (A) 23-01-2020: Brief Buurtgroep 
van Berckenrodelaan – Liefrinckstraat 
- Mercatorlaan  betreffende voortuinen 
Berckenrodelaan – Liefrinckstraat - Mercatorlaan

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030
- Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
- Aankoop Reigerbosweg 12 te Waalwijk
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2
- Ontwikkeling Haven 8 Oost
- Vervanging leden Ruimtelijke Kwaliteitscommissie
- Benoeming lid Raad van Toezicht stichting Bravoo
- Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier

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

Tijdens het kort Besluit (A) 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 6 februari.

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen 
staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt 
u zich aanmelden voor het Waalwijks podium

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 re-
guliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Gompenstraat 37 Waalwijk: verbouwen pand (tst Bouw) 
Datum ontvangst 08-01-2020
Ten noorden van Visbankweg Waalwijk (kad. Waal-
wijk, sectie K, nr. 248): tijdelijk gebruiken perceel als 
baggerdepot (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Da-
tum ontvangst 06-01-2020
Gompenstraat, naast nr. 43, Waalwijk: oprichten be-
drijfspand (tst Bouw) Datum ontvangst 13-01-2020
Kloosterweg 27 Waalwijk: plaatsen antenne-installatie 
(tst Bouw tst Wijzigen monument) Datum ontvangst 08-01-
2020
Prof. De Savornin Lohmanpark Waalwijk (kad. Waal-
wijk, sectie F, nr. 3276): kappen 13 lindes ivm herin-
richting openbare ruimte tbv herontwikkeling Lidl (tst Kap) 
Datum ontvangst 13-01-2020
Hein Jordansstraat Waalwijk (kad. Sprang, sectie C, 
nr. 3014): bouwen woonhuis (tst Bouw tst In-of uitrit) 
Datum ontvangst 24-12-2019
Benedenkerkstraat 70a Waspik: verhuur pand t.b.v. 
bewoning (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
ontvangst 02-01-2020
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Vrouwkensvaartsestraat 28 Waalwijk: bouwen kelder 
tbv stalling oldtimers (tst Bouw tst Werk uitvoeren) Datum 
bekendmaking 13-01-2020
Orteliuslaan 22 Waalwijk: bouwen en vergroten be-
staande berging (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 13-01-2020
Besoyensestraat, tussen Floris V-laan en Kruisstraat, 
Waalwijk: kappen 54 bomen ivm reconstructie van de weg 
(tst Kap) Datum bekendmaking 22-01-2020
Keurweg 24/Zijlweg 18 Waalwijk: aanbrengen reclame 
(tst Bouw) Datum bekendmaking 13-01-2020
Margrietstraat 4 Waalwijk: plaatsen dakkapel en bou-
wen bijgebouw (tst Bouw) Datum bekendmaking 15-01-
2020
Benedenkerkstraat 62 Waspik: oprichten woning met 
bijgebouwen (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 15-01-2020

H.J.M. Wiegersmastraat 1 Waspik: bouwen woonhuis 
(tst Bouw) Datum bekendmaking 15-01-2020
Mr. Goeman Borgesiusstraat 1 Waalwijk: kappen 14 
bomen tbv verbouwing Lidl Datum bekendmaking 22-01-
2020
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Waalwijk, 
sectie K, nr. 716): bouwen bedrijfsgebouw (tst Bouw tst 
In- of uitrit) Datum bekendmaking 16-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Burg. Dalleustraat 7 Waalwijk: verplaatsen uitrit (tst In- 
of uitrit) Datum bekendmaking 17-01-2020
Kloosterweg 38 Waalwijk: oprichten woning (tst Bouw 
tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendma-
king 14-01-2020
Kloosterweg 27 Waalwijk: plaatsen tijdelijke zendmast 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 14-01-2020
Procedure 1a is van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAAN-
DUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn 
genomen:
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Waalwijk, 
sectie K, nr. 716): vaststellen nummeraanduiding 16 Da-
tum bekendmaking 16-01-2020
Benedenkerkstraat 62 Waspik: vaststellen nummeraan-
duiding 62 Datum bekendmaking 15-01-2020
Eerste Zeine 126 Waalwijk: intrekken nummeraandui-
ding 126 vaststellen nummeraanduiding 126 en 126c Da-
tum bekendmaking 15-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING NIEUWBOUW WONING 
BENEDENKERKSTRAAT 62 TE WASPIK
Het college van de gemeente Waalwijk heeft op 15 januari 
2020 een omgevingsvergunning verleend om op de loca-
tie Benedenkerkstraat 62 te Waspik, kadastraal bekend 
gemeente Waspik, sectie O, nummer 882, een woning te 
bouwen. 
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom 
heeft het college van Waalwijk hogere grenswaarden op 
grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt vol-
daan aan de Wet geluidhinder en het Beleid Hogere Grens-
waarde Wet geluidhinder.

VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS 
VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omzettingsvergunningen zijn verleend:
St. Antoniusstraat 4 en 6a Waalwijk: omzetten zelf-
standige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte Da-
tum bekendmaking 14-01-2020
Procedure 1a en 3 is van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING

KENNISGEVING 

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende 
zaken ter onteigening in de gemeenten Waalwijk en Heus-
den voor de uitvoering van de inpassingsplannen Ge-
biedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en Gebieds-
ontwikkeling Oostelijke Langstraat West van de provincie 
Noord-Brabant

ONTEIGENINGSPLAN GEBIEDSONTWIKKELING 
OOSTELIJKE LANGSTRAAT (GOL)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Waalwijk deelt mee dat op verzoek 
van de Minister voor Milieu en Wonen, ingevolge artikel 78 
van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met 
de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal 
worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op ver-
zoek van de provincie Noord-Brabant onroerende zaken ter 
onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van de in-
passingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
Oost en Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat West. 

De inpassingsplannen maken het mogelijk om een aantal 
knelpunten in het oostelijk gedeelte van de Langstraat in 
de provincie Noord-Brabant, aan te pakken. De oostelijke 
Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tus-
sen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. De leefomgeving in dit 
gebied staat onder druk vanwege relatief veel doorgaand 
verkeer door de kernen Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk en 
Vlijmen. De bereikbaarheid van woon-, werk- en recrea-
tiegebieden komt daardoor in de knel. Ook is de capaci-
teit van het wegennet onvoldoende om ambities voor het 
gebied van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Daarnaast zijn, mede vanwege onvolledige aanslui-
tingen, de verkeersveiligheid en doorstroming op de A59 



niet optimaal. Verder belemmert de A59 de uitvoering van 
het project “Hoogwateraanpak 's Hertogenbosch” en vormt 
deze een barrière in het gebied, waardoor er schakels ont-
breken in het gewenste Natuurnetwerk Brabant.

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat heeft tot doel 
de bestaande en nieuwe woon- en werkgebieden beter en 
veiliger bereikbaar te maken door de aanleg van een rand-
weg en (parallel)wegen van en naar de A59. Ook de aanleg 
van een snelfietsroute draagt bij aan de bereikbaarheid van 
de hiervoor genoemde gebieden. Voorts voorzien de plan-
nen in de opheffing van de huidige barrièrewerking van de 
A59 door de aanleg van een robuuste ecologische verbin-
dingszone. 

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken 
zijn de onderscheiden bestemmingen Natuur, Verkeer,  Ver-
keer Snelweg-1, Water, Groen en de dubbelbestemmingen 
Waarde Archeologie, Waterstaat-Waterlopen, Waterstaat-
Waterbergingsgebied, Waterstaat-Waterkering en Waarde-
Cultuurhistorie toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uni-
forme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van 
de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op 
de volgende locaties: 
•	 gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk (ope-

ningstijden staan op de website van de gemeente). 
•	 gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen (ope-

ningstijden staan op de website van de gemeente). 
•	 Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te 

Utrecht (alleen op afspraak).
 
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan lig-

gen ter inzage vanaf 23 januari 2020 tot en met 4 maart 
2020.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoem-
de periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over 
het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, 
d.t.v. de Minister voor Milieu en Wonen, Rijkswaterstaat 
Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermel-
ding van dossiernr. ON4-2018-100192. Een schriftelijke 
reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 
3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@
rws.nl

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het ma-
ken van een afspraak als u een zienswijze mondeling ken-
baar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht 
wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat 
Corporate Dienst, Mevr. F. Rob-Russel, tel.nr. 06-12097585 
of Mevr. S. Marselli (vanaf 27 februari 2020), tel.nr. 06-
10779797.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting ge-
pland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun 
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen 
maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze 
hoorzitting vindt plaats op 19 maart 2020 om 14.00 uur in 
het provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant, Brabant-
laan 1 te ‘s-Hertogenbosch. Hiervoor wordt geen afzonder-
lijke uitnodiging verzonden.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om 
algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) elek-
tronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubli-
ceerd: 

045 – Verordening verblijfsbelasting 2020
046 – Verordening marktgelden 2020
047 -  Verordening hondenbelasting 2020
048 – Verordening woonforensenbelasting 2020
049 – Verordening parkeerbelastingen 2020
050 – Verordening reinigingsrechten 2020
051 – Verordening havengelden 2020
052 - Verordening reclamebelasting centrum Waalwijk 2020
053 – Verordening grafrechten 2020 
054 – Verordening precariobelasting 2020
055 – Verordening afvalstoffenheffing 2020
056 – Verordening rioolheffing 2020
057 – Mandaatregister 2020
058 - Tarievenregeling Sport 2020
059 - Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie ge-
meente Waalwijk 2020
060 – Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
061 – Legesverordening 2020

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) 
en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook ter inzage. 
Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact 
opnemen met THRM, telefoonnummer 0416-683456.


