
Woensdag 26 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

Start thuis met je aanvraag 
rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart

Bij de gemeente Waalwijk zijn we continu bezig met nieuwe 
(digitale) ontwikkelingen om het voor onze inwoners zo makkelijk 
mogelijk te maken. Vanaf nu is het mogelijk om thuis, digitaal, te 
starten met een aanvraag voor een nieuw rijbewijs, paspoort en 
identiteitskaart. Als je online de aanvraag hebt gedaan maak je een 
afspraak aan de balie in het stadhuis om daar de laatste stap van 
de aanvraag te doen. Het voordeel is dat je kunt starten met de 
aanvraag wanneer het jou uitkomt, je kunt via iDEAL afrekenen en 
de tijd dat je aan de balie in het stadhuis staat is korter. Het online 
aanvragen van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart start je 
makkelijk via www.waalwijk.nl Natuurlijk blijft het ook mogelijk om 
de complete aanvraag bij de balie in het stadhuis te doen. Hiervoor 
maak je ook makkelijk een afspraak via www.waalwijk.nl

Helpdeskfraude
Bij deze vorm van cybercrime vindt er telefonisch 
contact plaats met iemand die zich voordoet als 
medewerker van Microsoft of een ander software-
bedrijf. In het gesprek wil de crimineel je doen geloven dat er 
problemen op jouw computer zijn ontdekt. De medewerker zal 
aandringen op snelle maatregelen om het bestaande probleem te 
verhelpen en grote(re) problemen te voorkomen. Voor die ‘hulp’ 
betaal je uiteindelijk hoge bedragen. Het kan ook zijn dat er een 
pop-up op en website verschijnt, waarin wordt gevraagd een (vaak) 
Nederlands telefoonnummer te bellen. Maar uiteindelijk beland je 
dan bij een Engelssprekende helpdesk.

Wat kun je doen?
• Heb je een Engelstalige helpdeskmedewerker aan de lijn?  

Hang op!
• Geef nooit wachtwoorden af.
• Verbreek ook bij twijfel de verbinding.
• Installeer geen software op verzoek van de beller.
• Geef geen toegang tot het meekijken in en het overnemen van 

de computer.
• Maak geen geld over op verzoek van de beller.
• Informeer jouw familie, vrienden en kennissen over deze oplich-

ting en waarschuw hen.
• Hou je computer up-to-date.
• Maak gebruik van een antivirusprogramma en een firewall.

Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben geworden?
Kijk voor meer informatie op 
www.politie.nl/themas/helpdeskfraude.html 

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 3 maart 
kun je genieten van troubadour 
Ferry Sluijter. 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

Langer zelfstandig thuis 
wonen?
Wil jij je huidige woning nu aanpassen zodat je er op latere leeftijd 
kunt blijven wonen? Dan kun je vanaf nu een beroep doen op de 
Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen' van de gemeente Waalwijk.

Wanneer zelfstandig wonen door 
acute medische redenen lastig 
wordt, kun je vaak een beroep op 
de Wet Maatschappelijk Onder-
steuning (WMO) doen, om de 
woning aan te passen. Met de 
Stimuleringslening Toekomst-
gericht Wonen kun je nu ook, 
vooruitlopend op een zorgvraag 
in de toekomst, je huidige wo-
ning al in meer of mindere mate 
geschikt maken om er ook op 
latere leeftijd te kunnen blijven 
wonen. De Stimuleringslening 
Toekomstgericht Wonen biedt de 
mogelijkheid om tegen een aan-
trekkelijk rentepercentage geld te 
lenen om deze aanpassingen te 
kunnen betalen. 

Met de lening kun je de woning 
geschikt maken om langer thuis 
te blijven wonen. Daar vallen 
diverse maatregelen onder:
• De woning toegankelijk maken 

voor rollator of rolstoel.
• Het vervangen van een bad 

door een douche.
• Een slaapkamer of badkamer 

op de begane grond maken.
• Domotica aanbrengen, zoals 

automatische deuropeners, 

gordijnopeners of elektrisch 
bedienbare sloten.

• Plaatsen van diverse maatre-
gelen zoals traplift, beugels of 
trapleuningen.

Koop- en huurwoningen
Als jij en je partner minimaal 57 
jaar zijn, dan kun je in aanmer-
king komen voor de lening. 
Daarbij maakt het niet uit of je 
een eigen woning of huurwoning 
hebt. Bij een huurwoning heb je 
wel toestemming nodig van de 
verhuurder om aanpassingen te 
doen.

Ook voor energiebesparende 
maatregelen
Met de Stimuleringslening 
Toekomstgericht Wonen finan-
cier je ook energiebesparende 
maatregelen zoals bijvoorbeeld 
zonnepanelen, een zonneboiler, 
warmtepomp, dakisolatie, vloer- 
of bodeminstallatie.

Je kunt de Stimuleringslening 
Toekomstgericht Wonen aanvra-
gen via www.waalwijk.nl/
stimuleringslening 

Op vrijdag 28 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. Brandweer Waalwijk zoekt 

nieuwe helden!
Dit is Sebastiaan! Naast fulltime meubelmaker ook ‘parttime hero’ 
bij brandweer Waalwijk. En daar zijn nog meer helden nodig. 
Team Waalwijk heet je graag welkom! Wil je meer weten? 
Kijk voor meer informatie op: www.brandweer.nl/parttimehero 

TEAM WIJZ 
TELEFONISCH  
NIET BEREIKBAAR  
OP 28 FEBRUARI



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:
Kerkstraat 39a Waspik: verbouwen/gebruiken garage 
tot mantelzorgwoning (tst Bouw) Datum ontvangst 05-02-
2020
Procedure 1a is van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 
6 weken is verlengd
Benedenkerkstraat 70a Waspik: verhuur pand t.b.v. 
bewoning (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 19-02-2020
Procedure 1a is van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING

VERBREDING FIETSPAD DE GAARD IN WAALWIJK
Het definitieve ontwerp van het project “Verbreden 
fietspad De Gaard” ligt tot en met 04 maart 2020 ter 
inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 te 
Waalwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer Jos van Westerloo Team Ontwerp Openbare 
Ruimte. Hij is bereikbaar via email jvanwesterloo@
waalwijk.nl of via telefoon 0416-683456.
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘NIEUWEVAART 68’ 
SPRANG-CAPELLE, GEMEENTE WAALWIJK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 68’ met ingang 
van 27 februari a.s. gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage ligt.

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd om een agrarisch 
ondernemer ruimte te bieden om de landbouwtak van zijn 
bedrijf te vergroten.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 68’ kan 
gedurende openingstijden worden ingezien bij de receptie 
van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 
(bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp 
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.BPWWnieuwevaart68-ON01. 

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf 
versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op 
www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze 
over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Dat 
kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde 
periode te zenden naar de raad van de gemeente 
Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.

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 
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 of een 
nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen 
met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of 
telefonisch via 0416- 683870.

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 26 FEBRUARI 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van 

het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende 
gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, op de eerste 
parkeerplaats ten noorden van de hoofdingang van 
het appartementencomplex aan Hofstad 70 t/m 164 te 
Waalwijk.

Bovenstaand besluit is op 18 februari 2020 bekend 
gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

MILIEU

WET MILIEUBHEER

MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en 
waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking 
van de inrich¬tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Perstorp Waspik B.V, Industrieweg 4, Waspik

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 
27 februari 2020 tot en met 25 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 MILIEUBHEER

MELDINGEN 
Voor het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
- Willem Dreeshof 1 t/m 18, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 
27 februari 2020 tot en met 25 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.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BEKENDMAKING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 8, 
VIERDE LID, BESLUIT REGISTER KINDEROPVANG
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het, 
op verzoek van de houder, op 10 februari 2020 het 
kinderdagverblijf PSZ Turfke heeft uitgeschreven uit het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) wegens sluiting van 
de betreffende locatie.

Het kinderdagverblijf PSZ Turfke, Schrevelstraat 54 te 
Sprang-Capelle met uniek registratienummer 575597446, 
is verwijderd uit het LRK met ingang van 1 januari 2020. 
Het Landelijk Register Kinderopvang is digitaal te 
raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

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.
•	A.	Azarevičs,	geboren op 19-09-1994, de datum van 

het voornemen is 28-01-2020, het besluit is genomen 
op 14-02-2020.

• D. Hassane, geboren op 20-12-1986, de datum van het 
voornemen is 28-01-2020, het besluit is genomen op 
18-02-2020.

• J. Stamers, geboren op 14-04-1989, de datum van het 
voornemen is 29-01-2020, het besluit is genomen op 
19-02-2020.

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.
• J.J.H. Smits, geboren op 28-05-1968, de datum van 

het voornemen is 18-02-2020.

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


