
Woensdag 19 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

In verband met carnaval is de 
gemeente Waalwijk gesloten op 
de volgende dagen:
•  Maandag 24 februari
•  Dinsdag 25 februari

Storingsmeldingen
Deze kun je doorgeven via de 
website www.waalwijk.nl/ 
meldpunt of, uitsluitend 
als het spoedeisend is, via 
telefoonnummer 0416-683456. 
Volg dan het keuze menu.

SLUITING STADHUIS

Op vrijdag 21 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. 

Goed voorbereid op pad met carnaval
Voorkom woning inbraak
Vier je gezellig carnaval? Zorg dat je woning goed afgesloten is. In de 
carnavalsperiode is er vaak een piek in het aantal inbraken. Zie je iets 
verdachts? Bel 112. Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl/
woninginbraak  

Maak je smartphone BoefProof
Een smartphone is veel waard en daarmee interessant voor dieven! 
Je kunt je telefoon zelf beveiligen: maak je toestel onbruikbaar in 
geval van een diefstal. Dan kan je toestel niet teruggezet worden naar 
de fabrieksinstellingen en is daarmee onverkoopbaar. Dieven kunnen 
dan ook niet bij de informatie op je telefoon zoals bijvoorbeeld je 
foto’s en je contacten.
Ga voor meer gedetailleerde informatie naar www.boefproof.nl 

Opgelet!
Carnaval is een gezellige en vooral drukke tijd waar veel mensen 
samenkomen tijdens bijvoorbeeld de carnavalsoptocht of in de 
verschillende cafés. Het risico op zakkenrollers is dan groot. Zorg 
dat je je spullen goed opbergt zodat anderen er niet makkelijk bij 
kunnen.

Enkele tips om zakkenrollen tegen te gaan:
- Stop bewust je kostbare spullen goed weg;
- Zorg dat deze spullen niet makkelijk te pakken zijn en houd ze uit 

het zicht; 
- Sluit de rits van je tas consequent na ieder gebruik;
- Stop geen waardevolle spullen in de achterzak van je broek;
- Blijf alert.

ID-fraude
Een ID-kaart lenen, 
uitlenen of vervalsen 
lijkt onschuldig. 
Dit kan echter 
verstrekkende 
gevolgen hebben. 
Je kunt bijvoorbeeld 
voor 2 jaar jouw 
paspoort of ID-kaart 
kwijtraken.

TEAM WIJZ 
TELEFONISCH  
NIET BEREIKBAAR  
OP 21 FEBRUARI

Nieuw buurtpreventieteam: De Componisten (Zanddonk)

Op zaterdag 8 februari is het nieuwe buurtpreventieteam (BPT) de 
Componisten officieel gestart. Wethouder Dilek Odabasi was hier als 
wijkwethouder bij aanwezig. Voorheen was het buurtpreventieteam 
‘de Franse Componisten’ actief, maar zijn hier alweer een tijdje 
mee gestopt. Dit was voor Ad de Wilde het moment om een nieuw 
BPT op te richten. Samen met Leon van Dijk neemt hij de rol van 
coördinator van het team op. Buurtpreventieteam De Componisten 

is actief in het gebied vanaf de Mozartlaan – Kloosterweg – 
Massenetstraat tot aan de Reigerbosweg in Waalwijk. Een fanatiek 
team dat uit ruim 40 betrokken inwoners bestaat. Buurtpreventie 
is bedoeld om preventief en actief een bijdrage te leveren aan een 
veilige en leefbare wijk. Kijk voor meer informatie over buurtpreventie 
of het oprichten van een buurtpreventieteam op www.waalwijk.nl/bpt

De kunstenaars van de 
amateurschilderclub Broma’s 
Palet tonen dit voorjaar hun 
werken in het stadhuis. Bij de 
werken komen verschillende 
onderwerpen aan bod. Ook 
is gebruik gemaakt van 
verschillende materialen en 
kleuren.
Schilders van Broma’s Palet zijn 
amateurs met een professionele 
insteek.
De officiële opening is op vrijdag 
6 maart. De expositie is te zien 
vanaf woensdag 4 maart en 
duurt tot en met donderdag 23 
april tijdens de openingstijden 
van het stadhuis op: maandag, 
woensdag en vrijdag van  
8.30-17.00 uur en op dinsdag en 
donderdag van 8.30 -20.00 uur.

EXPOSITIE 
SCHILDERCLUB 
BROMA’S PALET



Whapp jij mee?

In Weekblad Waalwijk portrette-
ren we een aantal ambassadeurs 
van Whapp. Vandaag een kennis-
making met Frans van der Gouw 
van Stichting ‘Samen Zelf Doen’. 

Frans van der Gouw is bestuurs-
voorzitter van Stichting ‘Samen 
Zelf Doen’. Dankzij de inspan-
ningen van de stichting kon een 
grote groep kinderen in 2017 
toch naar de Efteling ondanks 
ontbrekende financiële middelen. 
En dat verleidde de drie be-
stuursleden om meer mogelijk-
heden te creëren om Waalwijk op 
sociaal gebied te versterken.

Activiteiten van de stichting 
De stichting organiseert on-
der andere workshops waarbij 
mensen worden uitgedaagd na 
te denken over sociale verbindin-
gen. Een belangrijk thema daarbij 
is zelfredzaamheid: “Wat kan  
ik nog en wat wil ik daar mee 
doen?” Iedereen is welkom om 
aan te sluiten, waarbij speciale 
aandacht wordt gegeven aan 

schoolkinderen en ouderen met 
een beginnende dementie (denk 
aan uitjes met de rolstoel).

Kracht van het collectief 
Frans en zijn collega’s leren 
kinderen hoe belangrijk het is om 
samen te werken. Samen sta je 
namelijk een heel stuk sterker. 
Het programma wordt kijkend 
naar de mogelijkheden van het 
lesrooster van de betreffende 
school op maat gemaakt. Ook is 
de stichting actief bij buurtacti-
viteiten.

Whapp 
De stichting houdt zich in prin-
cipe niet bezig met één op één 
ondersteuning, maar vindt de 
inzet van de Whapp wel inte-
ressant. Via Whapp wordt de 
onderlinge hulp van inwoners 

aan elkaar versterkt en daarmee 
de sociale cohesie in de wijken 
en buurten van Waalwijk bevor-
derd. De app is gemakkelijk in 
gebruik en mensen kunnen snel 

reageren op een hulpvraag. De 
stichting is dan ook trots op het 
ambassadeurschap van Whapp 
en moedigt iedereen aan om 
mee te doen.

Als lid van de coöperatie

betaal je 15 jaar lang geen

energiebelasting over jouw

elektriciteitsverbruik. Voor

een gemiddeld huishouden

kan die besparing jaarlijks

tot ruim € 350,- oplopen! En

je betaalt geen aparte

onderhoudskosten. Hiermee

ervaar je dus wél de lusten,

maar níet de lasten! 

 

 

Zelf energie opwekken Samen investeren Financieel voordeel Een groene toekomst

Of je nu een koopwoning

hebt of in een huurhuis

woont, een vereniging, een

stichting of ondernemer

bent; via coöperatie

LangstraatZon kun jij zelf

energie opwekken. Dit via

het zonnepark dat we in

Waalwijk gaan bouwen.

Heb jij al zonnepanelen

geclaimd?

 

LangstraatZon; daar waar verduurzamen 

en financieel voordeel hand in hand gaan 

Omdat niet iedereen

zonnepanelen op zijn/haar

dak kwijt wil of kan, zijn

eigen panelen in een

zonnepark ideaal. Via

LangstraatZon investeer je

samen met andere

Waalwijkers in de productie

van zonne-energie. Dit met

zo'n 15.000 panelen, om

precies te zijn.

 

Wij leven in een wereld vol

mogelijkheden; we reizen,

eten wat we willen en

hebben toegang tot vol-

doende energie. Volgende

generaties moeten

diezelfde mogelijkheden

krijgen, vinden wij. Daarom

bouwen wij aan een groene

toekomst met voldoende

energie voor iedereen. 

Interesse in een face-to-facegesprek? 

Kom naar het inloopmoment bij Rabobank De Langstraat op                                                            . Of stuur een e-mail naar

info@langstraatzon.nl voor de aanvraag van een adviesgesprek op een ander moment. We staan voor je klaar!

 

    20 februari van 12.00 tot 16.00 uur  

• Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
• Jeugdkader 2020
• Vaststelling uitgiftecriteria Haven 8 oost
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 én voor meepraten bij het Forum. 

Besluiten raadsvergadering op 6 februari 
jl. inclusief vervolg op 11 februari
Op 6 februari was er een openbare raadsvergadering, 
Besluit (A). De besluitenlijst van deze vergadering 
inclusief het vervolg op 11 februari vindt u op 
www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem 
contact op met de griffie, tel 0416-683 445. 

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

3. Nota publieke gezondheid lokaal en 
regionaal 2020 – 2023 en preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2020 – 2023.

4. Jeugdkader 2020

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. 

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
• Nota publieke gezondheid lokaal regionaal 

Preventie Handhavingsplan alcohol
• Nota van uitgangspunten voor de 

samenstelling van de begroting 2021
• GGD Kadernota 2021

Agenda

U bent van harte welkom:

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. 

Forum 
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
1. Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk.
2. 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’. 



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 reguliere procedure van toepassing is, heeft 
ontvangen:
Calèche, naast nr. 50, Waalwijk: knotten 1 eik (tst 
Kap) Datum ontvangst 18-02-2020
Industrieweg 7a Waalwijk: magazijnverkoop 6, 7 en 
8 mei 2020 en 4, 5 en 6 november 2020 (tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 05-02-2020
Sprangseweg 21 Waalwijk: magazijnverkoop 7,8 en 9 
mei 2020 en 19, 20 en 21 november 2020 (tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 30-01-2020
St. Antoniusstraat 6 Waalwijk: verlengen termijn 
tijdelijk plaatsen kraam voor bakkerij (tst Bouw tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 
04-02-2020
Betsy Perkstraat 39 Waalwijk: vergroten woning (tst 
Bouw) Datum ontvangst 10-02-2020
Benedenkerkstraat 20 Waspik: wijzigen voor- en 
zijgevel (tst Bouw) Datum ontvangst 11-02-2020
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Zomerdijk, Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 
1591): kappen 1 wilg (tst Kap) Datum bekendmaking 18-
02-2020
Grotestraat 107 Waalwijk: verbouwen woning naar 2 
appartementen (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels tst Wijzigen gemeentelijk monument) Datum 
bekendmaking 11-02-2020
Gompenstraat 37 Waalwijk: verbouwen bedrijfspand 
(tst Bouw) Datum bekendmaking 12-02-2020
Prof. De Savornin Lohmanpark, naast de Lidl, 
Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 3276): kappen 
13 lindes (tst Kap) Datum bekendmaking 19-02-2020
Loeffstraat 58 Waalwijk: realiseren extra woning (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 
13-02-2020
Heistraat 19 Sprang-Capelle: plaatsen 24 veld-
zonnepanelen (tst Bouw) Datum bekendmaking 14-02-
2020
Taxandriaweg, groenstrook/hoek Hertog Janstraat 
Waalwijk: plaatsen kunstwerk (tst Bouw tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 17-02-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Wilhelminastraat 83 Waalwijk: plaatsen carport (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 17-02-2020
Procedure 1a is van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN 
NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende 
besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen is 
genomen:
Grotestraat 107 Waalwijk: Intrekken 
nummeraanduiding 107 Vaststellen nummeraanduiding 
107 (Grotestraat) Vaststellen nummeraanduiding 2 
(Zomerdijksestoep) Datum bekendmaking 11-02-2020
Prof. Lorentzweg 16 Waalwijk: Intrekken 
nummeraanduiding 16 Vaststellen nummeraanduiding 16 
en 16a Datum bekendmaking 17-02-2020
Prof. Lorentzweg 16a Waalwijk: Vernummering 16a 
naar 16e Datum bekendmaking 17-02-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing 

ALGEMENE VERGUNINGEN

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

• Mevrouw M. de Bie voor het huis aan huis verkopen van 
Bloemen in diverse straten in Waalwijk op 5 maart 2020. 
Besluit is verzonden op 10 februari 2020.

• Verklaring van geen bedenkingen Roza Ballonvaarten  
voor het verkrijgen van toestemming om 
ballonopstijgingen te houden vanuit recreatiegebied 
’t Hoefsven in Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 
februari 2020.  

• De heer G. de Geus voor het organiseren van de 

Steptoertocht, Het Monster van Brabant, op 18 april 
2020, met start en finish op de locatie de Gaard 2 in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 februari 2020.

• De heer Q. Beets voor het organiseren van een 
Seniorenbeurs Beweegdag, op 30 mei 2020, in sporthal 
de Slagen, op de locatie de Gaard 2 in Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 12 februari 2020.

• De heer L.A. Mewis voor het organiseren van de 
Vakantie Bijbelclub, van 15 tot en met 21 augustus 
2020, op de locatie Molenplein in Sprang-Capelle. Besluit 
is verzonden op 12 februari 2020.

• Mevrouw F.H.J.T Smits ontheffing artikel 35 drank- en 
horecawet  voor de festiviteiten rond konningsdag 
2020 en rondom 5 mei 2020, op de locatie 
evenemententerrein in Sprang-Capelle, gelegen aan de 
Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 
12 februari 2020.

• Mevrouw M.A. Barkey ontheffing artikel 35 drank- en 
horecawet  voor het evenement Wolluk- Stock op, 
26,27 en 28 juni 2020, op de locatie recreatiegebied 
’t Hoefsven in Waalwijk. Besluit is verzonden op 12 
februari 2020.

• De heer A. van der Velden ontheffing artikel 35 drank- 
en horecawet  voor het evenement Koningsdag Besoyen 
op, 24,25,26 en 27 april 2020, op het grasveld aan de 
Gradenboog in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 
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

RUIMTELIJKE ORDENING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN AKKERLANEN, 
WAALWIJK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ ter inzage ligt. 

Het plan betreft het mogelijk maken van bouw 
van maximaal 210 woningen met bijbehorende 
wegenstructuur, groenvoorzieningen, waterpartijen etc. 
Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in een mix van 
diverse soorten woningen die deels projectmatig en deel 
via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden 
gebouwd.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door 
de Drunenseweg. Aan de zuidzijde van het plangebied 
is de Vijverlaan gelegen. Westelijk van het plangebied 
ligt de Akkerlaan. De oostzijde van het plangebied wordt 
begrensd door grasland, een bosplantsoen (’t Helleke) en 
het zwembad Olympia.

Wij wijzen u erop dat het ontwerpbestemmingsplan 
op meerdere punten is gewijzigd ten opzichte van het 
voorontwerp. Zowel de planregels, verbeelding als de 
toelichting zijn aangepast. Zo is bijv. de ontsluiting van 
het gebied gewijzigd, is de toelichting op meerdere 
punten aangevuld en zijn er foutjes op de verbeelding 
weggenomen. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder 
Op enkele plekken in het plangebied wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet 
geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden.  Het 
college van Waalwijk is daarom voornemens hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 
83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve 
van het bestemmingsplan ’Akkerlanen‘. Het Beleid Hogere 
Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met 
ingang van 20 februari 2020 gedurende 6 weken 
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 
(bezoekersingang Winterdijk).

Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken 
via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. De digitale 
verbeelding van het plan kan worden bekeken via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN: 
NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-Ont1. Bij verschillen 
tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het 
bestemmingsplan, is de digitale versie op 
www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Inloopbijeenkomst
Op 3 maart a.s. zal er in het stadhuis van Waalwijk, 
Taxandriaweg 1, een inloopavond plaatsvinden. Mocht u 
inhoudelijke vragen hebben over het bestemmingsplan 
of over de bestemmingsplanprocedure dan bent u tussen 
19.30 uur en 21.00 uur van harte uitgenodigd om deze te 
komen stellen. Wij benadrukken dat  er deze avond geen 
informatie wordt gegeven over bouwkavels, specifieke 
woningen en/of andere verkoopinformatie.  Aanmelden is 
niet nodig.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’
Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder 
schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ met bijbehorende 
documenten bij de raad van de gemeente Waalwijk, 
postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een 
zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk 
e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen 
als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@
waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze 
voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.waalwijk.
nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-
gemeente-aan-moet-voldoen_3901/

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of 
inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting 
op de plannen kunt u contact opnemen met: mevrouw M. 
Schuurmans 0416-683871, mschuurmans@waalwijk.nl

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet 
Geluidhinder
In tegenstelling tot het ontwerp bestemmingsplan, 
kunnen alleen belanghebbenden reageren op het ontwerp 
besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder. Gedurende 
de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunnen 
belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling zienswijze 
naar voren brengen bij: het College van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Voor mondelinge 
zienswijzen kan contact opgenomen worden met het team 
Vergunningverlening & Belastingen, tel. 0416-683456. Ook 
het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. 
Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling 
worden genomen als het is verstuurd naar de algemene 
postbus: info@waalwijk.nl en aan de voorwaarden voldoet. 
Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://
www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-
mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901/

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/
of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere 
toelichting op de plannen kunt u contact opnemen met 
de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het 
team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene 
nummer 0416-683456.

ONTWERPEXPLOITATIEPLAN AKKERLANEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het 
ontwerpexploitatieplan ’Akkerlanen‘ vanaf 20 
februari gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het 
ontwerpexploitatieplan, met bijbehorende documenten, 
ligt tijdens openingstijden voor eenieder ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6, Waalwijk. 
Tevens is het ontwerpexploitatieplan langs elektronische 
weg te raadplegen via de website van de gemeente, 
www.waalwijk.nl  en via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl met ID nummer: NL.IMRO.0867.
ExplAkkerlanen2020-Ont1.

Ontwerp bestemmingsplan 
Vanaf donderdag 20 februari ligt ook het ontwerp-
bestemmingsplan Akkerlanen ter inzage. Het plan 
betreft het mogelijk maken van bouw van maximaal 
210 woningen met bijbehorende wegenstructuur, 
groenvoorzieningen, waterpartijen etc. Het steden-
bouwkundig ontwerp voorziet in een mix van diverse 
soorten woningen die deels projectmatig en deel via 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap worden 
gebouwd.

Kostenverhaal 
De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten in 
afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het 
bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij 
het kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet 
noodzakelijk is eisen te stellen aan het plan. 

Binnen het plangebied ‘Akkerlanen’ bevinden zich gronden 
van eigenaren met wie nog geen overeenstemming is 
bereikt over verwerving en waarvan het niet zeker is 
dat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan nog 
gebeurt. Om deze reden is de gemeente voornemens 
tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingplan 
een exploitatieplan vast te stellen.

Op grond van het vastgestelde exploitatieplan kunnen 



eigenaren van grond of opstallen in het plangebied bij 
eventuele zelfrealisatie verplicht worden een evenredige 
bijdrage te betalen in de exploitatiekosten. 

Zienswijze ontwerpexploitatieplan 
Gedurende genoemde periode kunnen alleen degenen 
die belanghebbend zijn bij dit ontwerpexploitatieplan 
een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken, 
postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een 
zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk 
e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen 
als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@
waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze 
voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.waalwijk.
nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-
gemeente-aan-moet-voldoen_3901/

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of 
inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting 
op het ontwerpexploitatieplan kunt u contact opnemen 
met de heer H. Gillis, tel. 0416 683830, hgillis@waalwijk.
nl

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:
Carnavalsoptocht Waalwijk op zondag 23 februari 
2020 van 13.00 uur – 17.30 uur.
Stationsstraat, Irenestraat, Wilhelminastraat, Vredesplein, 
Victoriestraat, Zwijssenstraat, Oranjeplein, Nolenslaan, 
Schaepmanlaan, Europaplein, Grotestraat, Raadhuisplein, 
Markt.
De Stationsstraat wordt tussen de Noorder Parallelweg en 
de Irenestraat vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur afgesloten. 
Overige wegen in de route worden afgesloten bij het 
passeren van de optocht.

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

Carnavalsoptocht Capelle op zaterdag 22 februari 
2020 van 12.30 uur – 17.00 uur.
Poolsestraat, Schrevelstraat, Pr. Kennedystraat, Van 
Ravenschotstraat, Schrevelstraat, Nieuwe Vaart, 
Wendelnesseweg West, Wendelnesseweg Oost, 
Schoolstraat, eindpunt Buurthuis Capelle te Sprang-
Capelle. Wegen in de route worden afgesloten bij het 
passeren van de optocht.

Waspik:
Carnavalsoptocht Waspik op zondag 23 februari 
2020 van 11.30 uur – 16.30 uur.

Carmelietenstraat, Rector Gelissenstraat, Hazelaarstraat, 
Elzendreef, Lijsterbesstraat, Schotse Hooglanderstraat, 
Spoorstraat, Schoolstraat, Schoutstraat, Heemraadstraat, 
’t Vaartje, Raadhuisstraat, Kerkstraat.
De Carmelietenstraat wordt tussen 12.00 uur en 14.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Overige wegen in de route 
worden afgesloten bij het passeren van de optocht.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd: 

001 - Aanwijzingsbesluit P.A.J. van de Pol tot onbezoldigd 
belastingdeurwaarder

002 - Het besluit van het College van Waalwijk houdende 
het mandaat tot het aanwijzen ambtenaren van de 
burgerlijke stand 

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.

ADRESONDERZOEKEN VAN PERSONEN MET EEN 
BRIEFADRES 
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon 
een briefadres heeft, maar niet meer bereikbaar is 
op het adres waar hij volgens de basisregistratie 
persoonsgegevens (BRP) staat 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 (Registratie Niet-Ingezetenen) met onbekende 
verblijfplaats. 

Daarnaast heeft het college van B&W besloten een 
bestuurlijke boete op te leggen van 200 euro omdat er niet 
is voldaan aan de aangifteplicht zoals bedoeld in artikel 
2.38, 2.39 en 2.40 van de wet BRP.

• F. Yaşar, geboren op 18-06-1985, de datum van het 
voornemen is 06-01-2020, het besluit is genomen op 
14-02-2020.

Procedure 3 is van toepassing.

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

Daarnaast heeft het college van B&W besloten een 
bestuurlijke boete op te leggen van 200 euro omdat er niet 
is voldaan aan de aangifteplicht zoals bedoeld in artikel 
2.38, 2.39 en 2.40 van de wet BRP.

• M. Scigacz, geboren op 01-09-1989, de datum van het 
voornemen is 28-01-2020, het besluit is genomen op 
13-02-2020

• B.E. de Bruijne, geboren op 05-12-1997, de datum 
van het voornemen is 20-01-2020, het besluit is 
genomen op 13-02-2020

• A.E. de Bruijne, geboren op 03-04-1962, de datum 
van het voornemen is 20-01-2020, het besluit is 
genomen op 13-02-2020

Procedure 3 is van toepassing.

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.

• L.S.N. van der Wilk, geboren op 13-12-1985, de 
datum van het voornemen is 10-02-2020

• I.J.L. Gagigo, geboren op 09-11-2016, de datum van 
het voornemen is 10-02-2020

• L. Kolosa, geboren op 24-11-1990, de datum van het 
voornemen is 10-02-2020.

• M. Anžjānis, geboren op 21-06-1987, de datum van 
het voornemen is 10-02-2020.

• R. Mainus, geboren op 18-12-1992, de datum van het 
voornemen is 10-02-2020.

• M. Cvilikas, geboren op 13-10-1988, de datum van het 
voornemen is 11-02-2020.

• S. Cvilikiene, geboren op 20-09-1996, de datum van 
het voornemen is 11-02-2020.

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


