
Woensdag 12 februari 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

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  
18 februari is er een lezing over 
de schoenindustrie. 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

Op vrijdag 14 februari is Team 
WijZ telefonisch niet bereikbaar. 
Heb je een spoedvraag die niet 
tot maandag kan wachten? Neem 
dan contact op met de mede-
werkers van ons Klant Contact 
Centrum via tel. 0416-683456. 

In gesprek met inwoners en  
bezoekers over parkeren 

De gemeente Waalwijk werkt samen met winkeliers, ondernemers 
en vastgoedeigenaren aan een vitale en aantrekkelijke binnenstad. 
De komende jaren wordt er onder andere ingezet op het creëren van 
een compacter winkelrondje. Een belangrijke vraag hierbij is: sluit 
het huidige parkeerbeleid straks nog aan bij een compacter cen-
trumgebied? De gemeente wil hierover met inwoners en bezoekers 
in gesprek. Wat is jouw mening over het huidige parkeerbeleid? Wat 
wil je eventueel veranderen? Hoe zit het momenteel met de parkeer-
druk in de omliggende wijken? Maar ook: ga je liever met de fiets of 
met de auto naar het centrum van Waalwijk? 

De gemeente maakt gebruik van de Discussiebus van het bureau 
Opiniepijlers om met inwoners en bezoekers in gesprek te gaan. 
Deze bus staat vanaf vrijdag 14 februari in het centrum van 
Waalwijk. Je kunt daar terecht om je mening te geven, het kan 
ook zijn dat je wordt aangesproken door één van de interviewers 
bij deze bus. Hoe dan ook: je bent van harte welkom bij de 
Discussiebus. 

Waar staat de Discussiebus?
Vrijdag 14 februari parkeerterrein De Els Zuid 
Zaterdag 15 februari parkeerterrein De Els Zuid
Dinsdag 18 februari parkeerterrein De Els Zuid
Woensdag 19 februari Weekmarkt – centrum Waalwijk
Donderdag 20 februari parkeerterrein De Els Zuid 

De bus staat van 10.00 tot 16.00 uur op deze locaties.

Online mening geven
Kun je niet langskomen bij de Discussiebus, vul dan de online 
enquête in: www.waalwijk.nl/parkeeronderzoek

TEAM WIJZ 
TELEFONISCH  
NIET BEREIKBAAR  
OP 14 FEBRUARI

Samen schonen we de oevers van 
de Bergsche Maas op!
Help je mee?

Zwerfafval langs het water is een groot probleem. Na hoogwater 
blijft er veel troep op de oevers en in de uiterwaarden achter. 
Het afval zorgt voor een lelijk landschapsbeeld en is slecht voor 
het milieu. Het plastic verandert door zonlicht en golfslag in 
‘microplastics’ en is niet meer uit het water te verwijderen. Zo groeit 
de ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen. Om dit probleem aan te 
pakken, startten de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, diverse gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen 
en IVN Brabant het project ‘Schone Maas’. Samen met comités, 
verenigingen en groepen inwoners werken wij aan de opschoning 
langs de Maas.

Programma
09.00 uur: we ontmoeten je graag bij jachthaven ’t Oude Maasje 
(Overdiepsekade 2, Waspik) onder het genot van een kop koffie of 
thee. 
09.15 uur: wethouder John van den Hoven heet je van harte 
welkom. Ook leggen we het programma uit.
09.30 uur: we starten met de opschoningsactie.
12.30 uur: we sluiten de dag samen af met een lunch bij jachthaven 
’t Oude Maasje.

Aanmelden
Je krijgt vooraf uitleg over de werkzaamheden en gaat op 7 maart 
onder begeleiding aan de slag. Wij zorgen voor materialen en 
voeren het afval af. Neem zelf wel waterdichte schoenen mee. Lijkt 
dit je wat? Meld je vóór 4 maart aan als vrijwilliger bij wijkadviseur 
Jan van Horssen via 0416 – 683456 of 
jvanhorssen@waalwijk.nl 

Meer informatie vind je op www.schonemaas.nl/brabant

De gemeente Waalwijk houdt dit jaar wederom samen met IVN de 
Waerdman een opschoningsactie langs de oevers van de Bergsche 
Maas. We maken de oevers en uiterwaarden tussen Raamsdonk en 
Doeveren schoon. Help je mee? Houd dan zaterdag 7 maart van 
09.00 tot 13.00 uur vrij in je agenda!

Start onderzoeken project  
Westelijke Langstraat 
Vanaf februari 2020 starten er 
grondradar-, sondeer- en boor- en 
milieukundige bodemonderzoe-
ken in het projectgebied tussen 
Waspik en Waalwijk. De onder-
zoeken worden uitgevoerd in op-
dracht van waterschap Brabantse 
Delta en provincie Noord-Bra-
bant. De werkzaamheden duren 
tot en met maart.

Waarom onderzoeken?

In de Westelijke Langstraat wordt 
de komende jaren gewerkt om 
bestaande natuur te behouden en 
nieuwe natuur te ontwikkelen. In 
voorbereiding op de uitvoering 
van dit project vinden nu onder-
zoekswerkzaamheden plaats. 

Wat zijn dit voor onderzoeken?
Grondradaronderzoek laat zien 
waar vroeger sloten waren. Dit 
is nodig om het oude slotenpa-
troon te kunnen herstellen. Met 
milieukundig bodemonderzoek 
wordt de kwaliteit van de bodem 
bepaald. Dit is nodig voor het 

aan- en afvoeren van grond tij-
dens de uitvoering. Bodemonder-
zoek wordt gedaan door middel 
van handboringen. 

Wat merkt u van de werkzaam- 
heden?
We proberen de overlast te 
beperken tot een minimum. Met 
perceeleigenaren waar de onder-
zoeken plaatsvinden, nemen we 
vooraf contact op. 
Heeft u vragen over de onderzoe-
ken? Mail dan naar:  
westelijkelangstraat@ 
brabantsedelta.nl
Overige vragen over het project 
kunt u mailen naar  
westelijkelangstraat@brabant.nl 
of kijk op www.brabant.nl/ 
westelijkelangstraat 

VOLG ONS OOK OP                        
INSTAGRAM



Toezicht en handhaving coffeeshops
In de gemeente Waalwijk zijn twee coffeeshops. 
Deze zorgen over het algemeen niet voor overlast. 
Als er toch overlastmeldingen over een van de cof-
feeshops binnenkomen bij de politie of gemeente 
zoeken we direct contact met de betreffende uitbater 
en wordt het probleem aangepakt. De overlastmel-
dingen gaan meestal over geuroverlast. Dit is vaak 
met kleine aanpassingen door de coffeeshop zelf op 
te lossen.

Toezicht en handhaving
De gemeente controleert de coffeeshops minimaal 4 
keer per jaar samen met de politie. Dit zijn onaan-
gekondigde controles. Tijdens deze controles checkt 
de gemeente of de beschikkingen nog op orde zijn 
en of de voorraden kloppen. De politie controleert 

de identiteit van de mensen die 
op dat moment aanwezig zijn 
en kijkt met name of er geen 
minderjarigen aanwezig zijn. 
We bespreken of de coffeeshops 
zelf nog problemen ervaren of 
vragen hebben, zodat we als het 
nodig is samen naar een oplossing kunnen werken. 
Hiermee houden we een directe lijn tussen politie, 
gemeente en uitbaters om eventuele misstanden te 
voorkomen of direct in de kiem te smoren.

Heb je vragen over deze aanpak? Stuur dan een mail 
naar info@waalwijk.nl

Duurzaamheidslening
Met de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen financier je 
energiebesparende maatregelen in en aan je woning. Tegen een 
aantrekkelijke rentekorting kun je energiezuiniger en comfortabeler 
wonen en draag je bij aan een beter milieu. De duurzaamheidsle-
ning kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor zonnepanelen, een zon-
neboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie.

Voorwaarden
• De lening bedraagt minimaal 

2.500 euro en maximaal 
25.000 euro

• De lening heeft een maximale 
looptijd van 15 jaar

• Per woning wordt maximaal 
één hypothecaire lening ver-
strekt.

• De lening is bedoeld voor be-
staande woningen, niet voor 
nieuwbouw

• De werkzaamheden mogen 
niet gestart zijn voordat je 
financieringsaanvraag is goed-
gekeurd. 

• Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse gemeen-
ten (SVn) toetst je financiële 
draagkracht. Dat wil zeggen: 
houd je maandelijks voldoen-
de geld over nadat de vaste 
lasten zijn betaald? Of ben je 
57 jaar of ouder en heb je een 

huis met voldoende overwaar-
de om die te benutten? 

• Bij verkoop van de woning 
moet de restschuld van de  
lening direct en volledig wor-
den afgelost.

• Indien voor de geplande werk-
zaamheden een omgevings-
vergunning nodig is, moet je 
die in je bezit hebben voordat 
je de lening aanvraagt.

Langer zelfstandig thuis wonen 
Ook wanneer je je huidige wo-
ning nu wilt aanpassen zodat je 
er op latere leeftijd kunt blijven 
wonen, kun je een beroep doen 
op de Stimuleringslening 'Toe-
komstgericht Wonen'.
De Stimuleringslening Toe-
komstgericht Wonen vraag je 
aan via www.waalwijk.nl/stimu-
leringslening Wil je een melding doen? Dit kan op de onderstaande manier: 

Gemeente Waalwijk: 
• Tel. 0416 – 683456 
• www.waalwijk.nl/melding
• MijnGemeente app > te downloaden via de App 

store of Google Play

Melden kan ook anoniem. Als je een terugkoppe-
ling wilt, hebben we uiteraard wel jouw contactge-
gevens nodig.

Politie: 
• Tel. 0900 - 8844 
• www.politie.nl > via de keuze 'melding doen'

Meld Misdaad Anoniem
• Tel. 0800-7000
• www.meldmisdaadanoniem.nl > via de keuze 

‘anoniem melden’

Nieuwe manier van afval inzamelen gaat niet door

Het plan om afval anders in te zamelen in de 
gemeente Waalwijk, gaat voorlopig niet door. 
Deze andere manier van inzamelen houdt in dat 
inwoners hun restafval zelf naar een ondergrondse 
afvalcontainer in de buurt moeten brengen. Her-
bruikbaar afval zoals oud papier, PMD (plastic en 
metaal verpakkingsafval en drankkartons) en gft-
afval zou de gemeente gratis komen ophalen. De 
gemeenteraad gaf aan niet achter de inhoud van 
dit voorstel te staan en vraagt om meer onderzoek.

De gemeenteraad vreest dat het invoeren van 
dit systeem een stap te vroeg is. Ze vinden het 
voorstel niet genoeg ‘gerijpt’ om het in de ge-
meenschap neer te leggen. Er zijn vooral zorgen 
over de plaatsing van ondergrondse containers, 
het zwerfafval wat het met zich mee kan brengen 
en de loopafstand voor ouderen. De raad vraagt 
daarom om meer onderzoek en een brede discus-
sie met inwoners over welke manier van inzame-
len bij hen past. 

De centrale doelstelling in het nieuwe afvalplan is 
het aantal kilo’s restafval verminderen en recyclen 
bevorderen. De doelstelling is om 45 kilogram 
restafval per inwoner per jaar te produceren. Op 
dit moment ligt dit in de gemeente Waalwijk rond 
de 100 kilogram per inwoner per jaar. Deskun-
digen verwachten niet dat met het huidige inza-
melsysteem de doelstelling van 45 kilogram per 
inwoner haalbaar is. Daarom werd voorgesteld 
een grote investering te doen in ondergrondse 
containers waarmee de doelstelling wel haalbaar 
zou zijn. 

Extra onderzoek
Wethouder Dilek Odabasi begrijpt goed dat de 
gemeenteraad ook het maatschappelijk draagvlak 
meeneemt in haar besluit: “Wij hebben ook geke-
ken naar het maatschappelijk draagvlak voor het 
plaatsen van de ondergrondse containers. Wij zien 
vooral kansen door de voorbeelden waar het goed 
gaat, maar er zijn ook gemeenten waar het niet 
vlekkeloos verloopt. We gaan meer tijd stoppen in 
verder onderzoek naar deze methode. In de tus-
sentijd leunen we niet achterover. We gaan het hui-
dige afvalbeleid verder optimaliseren en we staan 
open voor andere mogelijkheden. Waalwijk is een 
aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dat willen 
we graag zo houden en versterken. We willen duur-
zaam vooruit met onze inwoners en ondernemers. 
Het is daarom erg belangrijk om anders om te 
gaan met afval, zodat we waardevolle grondstoffen 
kunnen hergebruiken.”
 
Optimalisatie
Met de huidige manier van inzamelen is het 
mogelijk om van 100 naar 85 kilogram restafval 
per inwoner per jaar te gaan. Odabasi: “Dat willen 
we bereiken door het huidige inzamelsysteem te 
optimaliseren en in te zetten op bewustwording 
en voorlichting. Het verwerken van restafval wordt 
ieder jaar duurder. Deze kosten komen terug bij 
de inwoners. Goed afval scheiden loont en dat 
willen we de inwoners nog duidelijker maken. Er 
zit dus nog rek in de huidige aanpak. Als we met 
zijn allen hier aan werken blijven we in de subtop 
meedraaien van goed presterende gemeenten. 
Ook voorkomen we hiermee een flinke stijging van 
de afvalstoffenheffing.”

GO Play: Sport na School!
De buurtsportcoaches organiseren regelmatig Sport na School-
activiteiten voor kinderen uit groep 3 tot en met 8. Zo ook de 
komende weken. Meedoen is gratis. 

Tijdens GO Play, Sport na School organiseren de buurtsportcoaches 
allerlei sport- en spelactiviteiten die kinderen ook van de gymlessen 
op school kennen. Zo nu en dan komen verenigingen een proefles 
verzorgen en ook kinderen dragen zelf ideeën aan. Het is altijd een 
fijn uurtje actief plezier!

Aanmelden is niet nodig, kinderen mogen gewoon binnenlopen. 
Gymschoenen en -kleding zijn verplicht, meedoen is gratis. Sport 
na School vindt steeds op een andere locatie plaats. Zo streken 
de buurtsportcoaches in januari neer in Sporthal Waspik en in 
december in de gymzaal van de Teresiaschool in Waalwijk. 

De volgende data en locaties zijn de komende periode gepland: 
•  woensdag 12 februari en woensdag 19 februari: 
 gymzaal Basisschool Pater van der Geld, Mendelssohnstraat 59 in 

Waalwijk.
•  woensdag 11 maart, woensdag 18 maart en woensdag 25 maart: 
 gymzaal Basisschool Besoyen, Van Duvenvoordestraat 13 in 

Waalwijk.
Voor alle data geldt: aanvang 13.30 uur, einde 14.30 uur.

Houd de site www.gowaalwijk.nl en sociale media van GO Waalwijk 
in de gaten voor nieuwe data en locaties.



Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 13 februari 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 de Input
In de vragenronde stellen raadsleden vragen over 
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de 
agenda van Besluit (A) op 20 februari (zie hieronder).

Vervolgens informeert het college in de 
informatieronde de raad over: 
- Nieuwe sportvisie
- Visie Kerkvaartse haven

Donderdag 20 februari 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. 

• Nota publieke gezondheid lokaal regionaal 
Preventie Handhavingsplan alcohol

• Nota van uitgangspunten voor de 
samenstelling van de begroting 2021

• GGD Kadernota 2021
• Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
• Jeugdkader 2020

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 12 maart.

Informatie en aanmelden
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) 
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks 
podium, het agenderen van een raadsvoorstel 
én voor meepraten bij het Forum. 

Besluiten raadsvergadering op 6 februari jl. 
Op 6 februari 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. 

Forum 
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
1. Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
De punten 2 en 3 worden in samenhang besproken. 
2. Nota publieke gezondheid lokaal en 

regionaal 2020 – 2023 en preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2020 - 2023

3. Ingekomen stukken: 
 •  nr 12 van de lijst ingekomen stukken Besluit 

(A) 23-01-2020: brief Sichting Zorgen 
om onze Zorg in Waalwijk betreffende 
'Waalwijk verdient een ziekenhuis'

 • nr 46 van de lijst ingekomen stukken Besluit 
(A) 20-02-2020: Stichting Zorgenom onze 
Zorg in Waalwijk notitie mogelijkheden voor 
invulling beddenhuis locatie ETZ Waalwijk

Praat met de raad 
Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden kan tot 
uiterlijk 12.00 uur op de dag van het Forum onder 
vermelding van het onderwerp. Onderstaande 
raadsvoorstellen kunt u vóór 17 februari 12.00 
uur agenderen voor bespreking in het Forum. 

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
• Verordening Maatschappelijke 

ondersteuning Waalwijk 2020
• Kaderbrief 2021 Baanbrekers
• Vaststelling bestemmingsplan Bloemenoordflats 

en bekostiging inrichting openbare ruimte
• Financiële verordening gemeente Waalwijk 2020

Voorkom WhatsApp-fraude

WhatsApp-fraude gebeurt op 
verschillende manieren:
1. Je krijgt via e-mail, WhatsApp 

(whaling) of sms (smishing) 
een bericht van een cybercri-
mineel die zich voordoet als 
vriend of familie. Het bericht 
ziet er betrouwbaar uit, maar 
via een link of bijlage in 
dat bericht kun je opgelicht 
worden. Krijg je via WhatsApp 
een verzoek om geld over te 
maken? Neem dan altijd via 
een ander kanaal contact op 
met de bekende. Bel via een 
vast nummer, stuur een e-mail 
of bel het bij jou bekende 
mobiele nummer. Pas als je de 
betreffende persoon via een 
ander kanaal gesproken hebt, 

weet je zeker dat het appje 
betrouwbaar is. Je kunt het 
geld dan overmaken.

2. Een oplichter doet op 
Marktplaats of een andere 
online handelsplaats alsof 
hij geïnteresseerd is in een 
product dat te koop wordt 
aangeboden. Maar tot een 
koop komt het niet. Korte tijd 
later meldt de oplichter zich 
weer via sms of WhatsApp en 
vraagt of je net een code van 
zes cijfers hebt ontvangen. De 
oplichter schrijft vervolgens 
dat deze code per ongeluk 
naar een verkeerd adres is 
gestuurd. Hij vraagt je om 
de code naar hem terug te 
sturen. Ga hier niet op in. Met 

de cijfercode kan de oplich-
ter jouw WhatsApp-account 
overnemen. Daarna stuurt hij 
uit jouw naam een bericht naar 
je contacten dat er dringend 
financiële hulp nodig is.

Tips om WhatsApp-fraude te 
voorkomen
Behalve het checken van het 
verhaal kun je de volgende voor-
zorgsmaatregelen nemen om te 
voorkomen dat jij het slachtoffer 
wordt van deze vorm van fraude:

•  Zet bij je advertentie op Markt-
plaats niet je telefoonnummer 
openbaar, maar geef deze pas 
als je al contact hebt met de 
mogelijke koper.

•  Scherm je Facebookprofiel zo 
veel mogelijk af. Zorg dat je 
profiel niet op openbaar staat, 

maar bijvoorbeeld alleen lees-
baar voor je Facebookvrienden. 
Let op dat als je je profiel later 
op niet openbaar zet, dat alle 
foto’s die je eerder plaatste wel 
te zien blijven. Deze moet je 
handmatig aanpassen.

•  Zorg ervoor dat je vrienden-
lijst op Facebook ook is afge-
schermd, dus alleen zichtbaar 
voor Facebook-vrienden.

•  Je profielfoto op Facebook is 
altijd openbaar. Kies dus bij 
voorkeur voor een afbeelding 
waar je onherkenbaar in beeld 
bent.

•  Google het telefoonnummer of 
e-mailadres waarmee er contact 
met je opgenomen wordt. Als 
het nummer vaker gebruikt is 
voor fraude, vind je hier berich-
ten over.

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

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:
Loeffstraat 57 Waalwijk: verbouwen gemeentelijk 
monument (tst Bouw tst Wijzigen monument) Datum 
ontvangst 28-01-2020
Winterdijk 10 Waalwijk: plaatsen tijdelijk horeca terras 
(tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 
24-01-2020
Bremstraat 10 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (tst 
Bouw) Datum ontvangst 28-01-2020
Zomerdijk Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, 
nr.1591): kappen 1 wilg (tst Kap) Datum ontvangst 03-
02-2020
Nicolaas Beetsstraat 12 Waalwijk: vergroten woning 
achterzijde, aanleg dakterras (tst Bouw) Datum ontvangst 
31-01-2020
Grotestraat 109 e Waalwijk: plaatsen trap naar zolder 
(tst Bouw) Datum ontvangst 06-02-2020
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN 
VERLEEND AAN: 
• De heer Schoonderbeek voor het organiseren van het 

evenement De Langstraat Triathlon op 7 juni 2020 op 
het Hoefsventerrein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 
5 februari 2020.

• Mevrouw Schooten voor het organiseren van een 
Vlooienmarkt op 19 april 2020 op de parkeerplaats 
aan de Professor Lorentzweg in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 5 februari 2020.

• Vereniging Koninginnedag Besoyen voor het organiseren 
van het 100 jaar bestaan Vereniging Koninginnedag 
Besoyen van 24 tot en met 27 april 2020 op het grasveld 
aan de Gradenboog in Waalwijk. Besluit is verzonden op 
5 februari 2020.

• De heer R. van Beek voor het plaatsen van een tent op 
22 en 23 februari 2020 voor Café Kluis 8, Markt 8b in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 7 februari 2020.

• Gemeente Waalwijk voor het organiseren van de 
Dodenherdenking in Waalwijk op 4 mei 2020, aan 
de Burgemeester Moonenlaan in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 7 februari 2020.

• v.v. Baardwijk voor het organiseren van Oranje 
Koningsdag en Borkpop 2020 op 27 april 2020, op de 
locatie sportpark v.v. Baardwijk en het parkeerterrein 
aan de Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 
7 februari 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 per 14 
februari 2020: 
De Kleine Belanda, vertegenwoordigd door de heer N.W.P. 
Roomer, voor de verkoop van ambachtelijke broodjes met 
een Aziatische/Surinaamse twist op de volgende dag en 
locatie:
-  iedere vrijdagmiddag op de Dr. Kuyperlaan te Waalwijk 

van 13.30u tot 22.00u.

Het besluit is verzonden op 6 februari 2020.

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

VERKEER

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.

Waalwijk:
Geen wegafsluitingen.

Sprang-Capelle:
Emmastraat tussen Wilhelminastraat en 
Oranjestraat: 17-02-2020 t/m 21-02-2020 i.v.m. 
werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU

MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend, 
dat voor de volgende inrichting, maatwerkvoorschriften 
zijn gesteld:

Adres: Zijlweg 16 Waalwijk, Oerlemans Foods Waalwijk 
B.V.
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften voor 
(tijdelijke) aanpassing lozingsvergunning.
Datum verzending: 4 februari 2020

De beschikking ligt ter inzage van 13 februari 2020 tot en 
met 25 maart 2020 bij de gemeente Waalwijk.

Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen 
bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te 
dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan 
met ingang van de dag na toezending van het besluit. De 
schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden 
toegezonden aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht;
• de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van 
het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking 
van het besluit. Daarom kan een belanghebbende, op 
grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde 
periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden ingediend in bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rechtbank 
Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en 
waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele puinbreker;

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Gebr. V.d. Brand & van Oort B.V., Gantelstraat 11-13 
Waalwijk.
De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 
20 februari tot en met 20 mei van 2020, voor naar 
verwachting hoogstens 15 dagen.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage 
van 13 februari 2020 tot en met 11 maart 2020.  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.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
Voor het lozen in de bodem of de riolering zijn algemene 
regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
- Burgemeester Moonenlaan 5, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 
13 februari 2020 tot en met 11 maart 2020. 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.

RUIMTELIJKE ORDENING

RECTIFICATIE: M.E.R.-BEOORDELING GEMAAL AWW 
WAALWIJK
Op 29 januari jl. heeft het college van Waalwijk de 
onderstaande mededeling gepubliceerd. Per abuis is 
hierin een verkeerde einddatum van de terinzagelegging 
opgenomen, namelijk 11 februari 2020. De juiste 
einddatum is 11 maart 2020:

Mededeling
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 gemaal in het Zuiderkanaal ter inzage ligt (tot en 
met woensdag 11 maart 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 
uitgevoerd: het renoveren van twee opvoergemalen, 
het verplaatsen 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 
leiden 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 omgevingsrecht. Ingevolge artikel 7.2 van 
de Wet milieubeheer en categorie 3.2 van bijlage D van 
het Besluit milieueffectrapportage is deze voorgenomen 
activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Waalwijk,  voordat de  aanvraag omgevingsvergunning in 
behandeling genomen kan worden, dient te beslissen of 
er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden 
opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake 
is van een activiteit die belangrijke 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 Waalwijk 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 
bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een 
voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of 
beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-
beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van 
het uiteindelijke 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@
waalwijk.nl

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de 
basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan 
ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat 
opgeleverd.

Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen 
heeft om op grond van artikel 2.22 Wet BRP de 
adresgegevens van onderstaand personen met ingang van 
de datum van het voornemen niet meer bij te houden en 
deze personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. 
Hierop volgt een inschrijving in de RNI (Registratie Niet-
Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats. 

Als team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk geen 
nadere adresinformatie ontvangt dan wordt na 2 weken 
het besluit genomen om uitvoering te geven aan dit 
voornemen. Als dit voornemen leidt tot een besluit waarin 
het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen 
tevens een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro 
opgelegd.

• D. Ren, geboren op 18-08-1988, de datum van het 
voornemen is 03-02-2020

• J.C. Marrero Serrano, geboren op 07-03-1971, de 
datum van het voornemen is 03-02-2020.

• P.W. Wcislo, geboren op 08-10-1992, de datum van 
het voornemen is 05-02-2020.

• O. Jalloh, geboren op 25-06-1965, de datum van het 
voornemen is 05-02-2020.

• M.A. Forys, geboren op 11-07-1977, de datum van het 
voornemen is 05-02-2020.

• Iskander Abdulkadir Mohamud, geboren op 00-00-
1980, de datum van het voornemen is 07-02-2020.

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


