
Woensdag 29 januari 2020

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

Vragen over je WOZ-waarde of 
aanslag? Wij helpen je!
De gemeentelijke belastingaan-
slag 2020 valt binnenkort bij je 
op de mat. 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 rond 31 januari op 
de mat. Geen post ontvangen? 
Controleer eerst jouw digitale 
berichtenbox op  
www.mijnoverheid.nl 

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

Welke belastingen?
Op de achterkant van het aan-
slagbiljet staat extra informatie 
over de aanslag. Kijk voor meer 
informatie over Belastingen, 

WOZ en MijnOverheid op 
www.waalwijk.nl/woz  

Vragen of bezwaar
Ben je het niet eens met jouw 
WOZ-beschikking? Of heb je an-
dere vragen over jouw aanslag? 
Dan kun je bellen met een speci-
aal team van de gemeente, elke 
werkdag van 08.30-12.30 uur, via 
0416-683456. Wil je jouw taxatie-
verslag opvragen? Dit kan online 
via www.waalwijk.nl/woz 

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 
nodig. Je kunt eenvoudig via 
www.waalwijk.nl digitaal jouw 
bezwaar indienen. Je hebt 
hiervoor jouw DigiD nodig. 
Schriftelijk bezwaar indienen 
kan ook via een brief met jouw 
motivering, naam en adres, 
Burgerservicenummer en 
handtekening. 

Meer biodiversiteit Floris V-laan

Eind december begonnen 
we met een nieuwe groenin-
richting van een deel van de 
Floris V-laan. De locatie voor dit 
eerste biodiversiteitsproject is 
voorgedragen vanuit de werk-
groep biodiversiteit (Groen- en 
NatuurLAB) en het project 
‘Natuur in de Wijk’. ‘Natuur in 
de wijk’ leverde een bijdrage in 
de vorm van een insectenhotel 
en verschillende beplanting 
en bloemenzaden. De huidige 
inrichting bestaat voorname-
lijk uit gazon, heestervakken 
en enkele bomen. De heesters 

en bomen blijven behouden 
en worden aangevuld met 
bloemrijke kruidenbeplanting, 
verwilderingsbollen, solitaire 
heesters en enkele bomen. Bij 
de keuze van de beplanting is 
erop gelet dat deze het gehele 
jaar aantrekkelijk is voor zowel 
dieren (o.a. insecten en vogels) 
als de inwoners van Waalwijk. In 
oktober is er al een insectenho-
tel geplaatst en net voor de kerst 
zijn er bloembollen geplant. De 
komende maanden worden de 
beplanting, bomen en bloemen-
zaden aangebracht. 

Op 31 januari is team WijZ 
telefonisch niet bereikbaar. 
Spoedvraag? Neem dan 
contact op met ons 
Klant Contact Centrum, 
tel. 0416-683456. 

TEAM WIJZ 
TELEFONISCH  
NIET BEREIKBAAR  
OP 31 JANUARI

Op vrijdag 7 februari tussen 
08.00 – 17.00 uur geldt er in de 
St. Antoniusstraat een tijdelijk 
parkeerverbod. Het betreft de 
parkeerplaatsen voor de huis-
nummers 15 t/m 17, 19G t/m 
19L, 29 t/m 31, 55 t/m 59, 85 t/m 
89 en 105 t/m 109. Wij verzoe-
ken je om deze plaatsen vrij te 
houden. Het verbod is nodig om 
een putinspectie uit te kunnen 
voeren. Hiermee krijgen we een 
goed beeld van de toestand van 
het riool. Dat is nodig omdat het 
riool verouderd is en binnenkort 
vervangen wordt door een ge-
scheiden rioolsysteem. 
Kijk voor meer informatie op 
waalwijk.nl/stantoniusstraat 

TIJDELIJK NIET  
PARKEREN IN DE  
ST. ANTONIUSSTRAAT

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. Op 
dinsdag 4 februari is er een 
klankschalenconcert. Je bent van 
harte welkom. Natuurlijk drinken 
we ook samen een kopje koffie. 
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Wij zorgen voor iets 
lekker.  

Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met 
de dementieconsulenten, 
Dorothé Hoffmans en Erwin 
Fransen, via 0416-683456 of 
dementieconsulent@waalwijk.nl

ACTIVITEIT THUIS 
MET DEMENTIE

Nieuwbouwproject  
Tussen Zool en Zeine

Op de plaats van de voormalige 
Karwei en TNT Post aan de Eerste 
Zeine worden nieuwe koopwo-
ningen en huurwoningen in de 
vrije sector gebouwd door Van 
Wanrooij Projectontwikkeling. 
Donderdag 23 januari kregen 
de kopers de mogelijkheid om 
voor het eerst hun toekomstige 
woning in aanbouw te komen 

bekijken. Ook wethouder wonen 
Eric Daandels bezocht het project 
waar duurzaamheid een rode 
draad vormt. Ondanks dat het 
geen wettelijke eis was, worden 
deze woningen gasloos gebouwd. 
In oktober 2019 is de bouw van 
60 woningen gestart en er wordt 
verwacht dat dit jaar al mensen in 
hun nieuwe huis wonen.

Fairtrade-certificaat voor kinderboerderij ’t Erf 

Schade tijdens jaarwisseling
In de eerste weken van het jaar neemt de gemeente de schade op die 
samenhangt met de jaarwisseling.
Afgelopen jaarwisseling zijn er 2 lichtmasten, 10 verkeersborden, 10 
hondenborden, 14 afvalbakken en een perscontainer vernield. In een 
fietstunnel zijn 4 lichtbakken gesloopt en er zijn 20 straatkolken en 
putten opgeblazen met vuurwerk. Al met al betreft het een kostenpost 
van € 8.246 aan schade door vuurwerk en vandalisme. Dit alles kost 
ook nog ruim 50 uur mankracht om de vernielingen te herstellen. Het 
opruimen van het zwerfvuil van vuurwerkresten heeft ook nog eens 
128 uur mankracht gekost. Voor deze kosten draaien we met de hele 
gemeenschap op. Indirecte kosten zoals bijvoorbeeld de inzet van 
politie, brandweer en boa’s is hier niet in meegenomen.

Vorige week ontving kinderboerderij ’t Erf als tweede 
maatschappelijke organisatie in de gemeente Waalwijk een 
Fairtrade-certificaat. Wethouder Dilek Odabasi reikte dit uit. 
Eind 2020 wil Waalwijk een Fairtrade gemeente zijn. Door 
de uitreiking van het certificaat is de gemeente weer een 
stapje dichter bij dit doel. Door fairtrade producten te kopen 
investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fairtrade 
ontvangen mensen in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs 
voor hun producten en werken zij onder menswaardige 
omstandigheden. 



Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 6 februari, 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:
- Aankoop Reigerbosweg 12 te Waalwijk
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030
- Kadernota grootschalige opwek duurzame energie 
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2
- Ontwikkeling Haven 8 oost 

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

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 

Besluiten raadsvergadering op 23 januari jl. 
Op 28 november 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.

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

Whapp jij mee?
In Weekblad Waalwijk willen we de komende periode 
een aantal ambassadeurs portretteren die actief zijn op 
Whapp. Vandaag de eerste kennismaking met  
Kees Machielsen van de Schakelring.

Kees Machielsen is coördinator vrijwilligers bij Schakel-
ring. Hij is verantwoordelijk voor het wel en wee van de 
320 vrijwilligers op twee van de vier locaties in Waalwijk. 
Kees: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het 
vrijwilligersbeleid van Schakelring. Vrijwilligers vinden 

het fijn als ze verschillende rollen kunnen uitproberen. Ze 
worden ook steeds meer actief achter de schermen in de 
organisatie.” 

Altijd een oplossing
“Schakelring is dan ook steeds flexibeler geworden in hun 
vrijwilligersbeleid”, vervolgt hij. “Er wordt nu meer ingezet 
op het persoonlijke talent. Ook qua uren is er veel mo-
gelijk. Bijvoorbeeld als iemand alleen wil werken tijdens 
de schooluren van de kinderen. Geen probleem wat ons 
betreft!” Hij lacht: “Eigenlijk is er dus tegenwoordig altijd 
wel een oplossing te vinden.” 

Doorgroei naar betaalde baan
De vraag of Schakelring open staat voor vrijwilligers die 
moeilijk ergens anders terecht kunnen, wordt door hem 
gelijk bevestigd. “Meer nog dan dat. We zien dat het vrij-
willigerswerk voor deze groep er zelfs voor kan zorgen dat 
ze door groeien naar een betaalde baan. Dit geldt inmid-
dels voor vier van de vrijwilligers. Prachtig vind ik dat!”

Hoge waardering
Vrijwilligers worden enorm gewaardeerd binnen Scha-

kelring. Door de medewerkers die hen als een collega 
beschouwen. En uiteraard door de bewoners zelf. Maar 
ook de vrijwilligers zelf waarderen het werk in Schakelring 
met een 8,5. 

Inzet Whapp succesvol
De bewoners zijn ook de belangrijkste drijfveer voor Kees 
om Whapp te gebruiken. “Dit is een groep die heel hard 
heeft gewerkt voor onze toekomst en nu extra zorg en 
ondersteuning nodig heeft. Het leveren van zorg komt 
steeds meer onder druk te staan, met name op het gebied 
van de extra's. Hiervoor zijn vrijwilligers heel erg belang-
rijk. Ik pak elke mogelijkheid om hen te werven aan. En 
mijn eerste vraag op Whapp le-
verde gelijk twee vrijwilligers op.” 

Ben je geïnteresseerd in vrijwil-
ligerswerk bij Schakelring? Neem 
contact op via tel. 06-34882672. 
Wil je graag een buurtgenoot 
helpen? Zoek in de appstore op 
Whapp WeHelpen en download 
de app.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGS-
VERGUNNING
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de re-
guliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Industrieweg 64 Waalwijk: bouwen luifel (tst Bouw) 
Datum ontvangst 17-01-2020
Caléche, naast nr. 50, Waalwijk: kappen 1 eik ivm 
slechte toekomstverwachting (tst Kap) Datum ontvangst 
23-01-2020
Zijlweg 1 Waalwijk: interne verbouwing kantoor (tst 
Bouw) Datum ontvangst 22-01-2020
Heistraat 19 Sprang-Capelle: plaatsen 24 (veld-)zonne-
panelen (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum ontvangst 19-01-2020
Procedure 1a is van toepassing.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREI-
DE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de pe-
riode van 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft 
gelegd:

Drunenseweg 21b Waalwijk: brandveilig gebruik buiten-
schoolse opvang (tst Brandveilig gebruiken bouwwerk) 
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Burg. Dalleustraat 5 Waalwijk: kappen 1 conifeer (tst 
Kap) Datum bekendmaking 28-01-2020
Raadhuisstraat 112 Sprang-Capelle: plaatsen dakramen 
(tst Bouw tst Wijzigen gemeentelijk monument) Datum 
bekendmaking 24-01-2020
Veerweg 16 Waalwijk: aanbrengen verwijzingen op ter-
rein voor chauffeurs (wayfinding) (tst Bouw) Datum be-
kendmaking 21-01-2020
Vijzelweg 9 Waalwijk: verbreden uitrit (tst In- of uitrit) 
Datum bekendmaking 28-01-2020
Gompenstraat 45 Waalwijk: realiseren instructieruimten 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 22-01-2020
Kerkstraat 131a Sprang-Capelle: verbouwen be-
drijfspand (tst Bouw) Datum bekendmaking 23-01-2020
Kloosterweg 27 Waalwijk: tijdelijk plaatsen zendmast 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 24-01-2020
Heistraat 222 Sprang-Capelle: plaatsen 2 kozijnen (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 24-01-2020

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Carmelietenstraat 58 Waspik: tijdelijk gebruik pand voor 
kamergewijze verhuur (tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 22-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn 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:
Kerkstraat 131a Sprang-Capelle: Vaststellen nummer-
aanduiding 133b, c, d en e Sprang-Capelle Datum bekend-
making 27-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND 
AAN: 



•	 Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand voor 
het organiseren van de carnavals centrum activiteiten 
2020 op zaterdag 22 februari 2020 van 12.00 uur tot 
14.00 uur en op dinsdag 25 februari 2020 van 20.30 uur 
tot 22.30 uur op het Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 23 januari 2020.

•	 Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand voor 
het organiseren van de carnavalsoptocht door diverse 
straten in Waalwijk op zondag 23 februari 2020 van 
13.00 uur tot 17.30 uur. Besluit is verzonden op 23 janu-
ari 2020.

•	 Stichting Buurtwerk Capelle voor het organiseren van de 
carnavalsoptocht door diverse straten in Sprang-Capelle 
op zaterdag 22 februari 2020 van 12.30 uur tot 17.00 
uur. Besluit is verzonden op 23 januari 2020.

•	 CV De Rampgevallen voor het plaatsen van een open tent 
tijdens de carnavalsoptocht op de locatie  Grotestraat 359 
in Waalwijk op zondag 23 februari 2020 van 12.00 uur tot 
18.00 uur. Besluit is verzonden op 24 januari 2020.

•	 Mevrouw E.E.A. de Kok-Veenhof voor het organiseren van 
de carnavalsoptocht Maoneblusserslaand door diverse 
straten in Waspik op zondag 23 februari 2020 van 11.30 
uur tot 16.30 uur. Besluit is verzonden op 23 januari 
2020.

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 Vrije Tijd, Evenementen.

STANDPLAATSVERGUNNINGEN
De volgende standplaatsvergunning is verleend voor de pe-
riode van 23 oktober 2020 tot 22 januari 2021: 
N. Stuij, vertegenwoordigd door N. Stuij, voor de verkoop 
van olliebollenen andere deegwaren op de parkeerplaats 
van winkelcentrum “De Els” te Waalwijk. 

Het besluit is verzonden op 27 januari 2020.

Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact 
opnemen met de front office Bouwen, Woon- en Leefomge-
ving, tel. 0416-683456. 
De procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING

M.E.R.-BEOORDELING GEMAAL AWW WAALWIJK

Het college van Waalwijk maakt bekend dat met ingang van 
donderdag 30 januari 2020 gedurende zes weken voor een 
ieder het m.e.r .-beoordelingsbesluit gemaal AWW m.b.t. 
de plaatsing van een gronddam met daarop een nieuwe ge-
maal in het Zuiderkanaal ter inzage ligt (tot en met woens-
dag 11 februari 2020).

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Het project omvat de plaatsing van een gronddam met 
daarop een nieuwe gemaal in het Zuiderkanaal ter hoogte 
van bedrijventerrein Haven 7. Het project maakt deel uit 

van de aanpassing van het watersysteem rondom Waalwijk 
(AWW), waarvoor tevens de volgende ingrepen worden uit-
gevoerd: het renoveren van twee opvoergemalen, het ver-
plaatsen van gemaal Elsenerven het verbreden en graven 
van watergangen alsmede het leggen en/of vervangen van 
duikers, zinkers, stuwen en het aanbrengen van sifons.

De voorgenomen aanpassingen aan het watersysteem lei-
den ertoe dat water uit landbouw- en stedelijk gebied niet 
langer door de Westelijke Langstraat stroomt en dat het 
waterpeil in de Westelijke Langstraat kan worden verhoogd 
ten behoeve van de natuurontwikkeling. Het project is in 
samenhang met deze ingrepen beoordeeld. 

Voor de realisatie van het gemaal moet worden afgeweken 
van het geldende bestemmingsplan met een vergunning 
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en 
categorie 3.2 van bijlage D van het Besluit milieueffectrap-
portage is deze voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelings-
plichtig. Dit houdt in dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Waalwijk,  voordat de  aan-
vraag omgevingsvergunning in behandeling genomen kan 
worden, dient te beslissen of er voor de voorgenomen acti-
viteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet wor-
den opgesteld indien sprake is van een activiteit die belang-
rijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij 
dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, 
rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de 
EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria. 
Na toetsing van de voorgenomen activiteit heeft het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Waal-
wijk besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld 
hoeft te worden.

Waar kun u het besluit inzien?

Het besluit en bijbehorende stukken liggen voor een ieder 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, 
Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). 
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbe-
reidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep 
open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoorde-
lingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uitein-
delijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 
mr. M. de Vries van het team Ruimte, Economie en Werk, 
telefonisch via 0416-683870 of per e-mail mdevries@waal-
wijk.nl.

Het college van Waalwijk

Waalwijk, 29 januari 2020

VERKEER

VERKEERSBESLUIT UITBREIDEN VIER GEHANDICAP-
TENPARKEERPLAATSEN DE ELS NOORD
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft be-
sloten tot het aanleggen van vier extra gehandicaptenpar-

keerplaatsen op het parkeerterrein De Els Noord. Hiervoor 
worden zes parkeerplaatsen aangepast naar vier bredere 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit op de parkeerstrook 
naar de drie huidige parkeerplaatsen voor de ingang van 
het winkelcentrum De Els. 

Het verkeersbesluit is op gepubliceerd in de digitale versie 
van de Staatscourant en ligt tot 9 maart 2020 ook ter in-
zage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxan-
driaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden ge-
maakt volgens de procedures 3 en 5.

WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgeslo-
ten. 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.

Waalwijk:
Eerste Zeine: 10-02-2020 t/m 11-02-2020 i.v.m. bestra-
tingswerkzaamheden. Omleiding via Felix Timmermans-
straat.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet 
meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregis-
tratie 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 (Regis-
tratie Niet-Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats. 

Daarnaast heeft het college van B&W besloten een be-
stuurlijke 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.

•	 C.I. Dragu, geboren op 03-07-1993, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019, het besluit is genomen op 
23-01-2020

•	 G.I. Pavel, geboren op 21-09-1995, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019, het besluit is genomen op 
23-01-2020.

   
Procedure 3 is van toepassing.


