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COLOFON

Op deze pagina leest u  
wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.

Telefoon: 0416 - 683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

Let een beetje op elkaar!
In verband met het coronavirus 
is de balie van Team Wijz tot 
en met 6 april gesloten.  
Telefonisch zijn we bereikbaar, 
elke dag tussen 08.30-12.30 
uur via 0416-683456. 

Heb je een formulier nodig?  
Dan kun je deze downloaden 
via www.waalwijzer.nl en per 
post of per mail via  
info@waalwijk.nl naar ons 
terug te sturen. Mocht down-
loaden niet lukken, neem dan 
telefonisch contact met ons op. 

BALIE TEAM WIJZ

We zijn allemaal in de ban van het coronavirus. Twee weken 
geleden schatte ik nog in dat de raadsvergadering door kon gaan. 
Een dag later werd ik ingehaald door een reeks maatregelen 
vanuit Den Haag en annuleerden we de bijeenkomst alsnog. Niet 
lang daarna sloten horeca en scholen hun deuren.

Premier Rutte en de zijnen nemen het virus zeer serieus.  
Wie de alarmsignalen vanuit Italië kent, snapt waarom. Vooral 
vanuit de medische hoek wordt met nadruk op de ernst van de 
situatie gewezen. 

Niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren. Wordt het virus 
minder agressief wanneer de zon zijn gezicht meer laat zien? Of 
hebben we daar niet zoveel aan, want met de kou valt het in Italië 
tenslotte ook wel mee?

Hoe dan ook, ondertussen maken veel mensen zich zorgen hoe 
het verder moet. Ik ken een twintiger die serieus en hard aan zijn 
toekomst werkt. Met zijn vriendin is hij hard op zoek naar een 
koopwoning. Maar nu heeft zijn baas arbeidstijdverkorting aange-
vraagd. Wat nu?  Een meisje van negen bij ons in de straat vindt 
enkele weken extra vakantie maar wat leuk. Tegelijk maakt ze zich 
ook zorgen over onze wereld. Je schat het niet altijd zo in bij een 
leerling van de basisschool, maar stille wateren hebben diepere 
gronden dan je soms denkt. 

Ik word geappt door een plaatselijke ondernemer, die actief is in 
de voedseldistributieketen: ‘Wij nemen corona heel serieus en 
we zorgen ervoor dat de supermarkten vol blijven’, klinkt het met 
overtuiging. Zondagmiddag word ik gebeld door een horeca- 
onderneemster. Ze vindt het raar dat we ons sociaal moeten 
onthouden, maar dat de terrassen in het centrum intussen wel 
vol zitten. ‘Ik denk dat ik ga sluiten, want dit is echt niet verant-
woord’. Wanneer de maatregel om alle horeca te sluiten afkomt, 
is ze al dicht.

Ik maak me zorgen om mijn moeder en schoonmoeder, die  
beiden een respectabele leeftijd hebben. ‘Wij oudjes blijven bij 
elkaar uit de buurt. Je weet het maar nooit, Nol.’ Er zijn heel wat  
ouderen, die zich inmiddels behoorlijk eenzaam voelen.

En alsof er niets aan de hand is, wordt zaterdagmorgen het oud 
papier door de scouting, net als altijd, netjes opgehaald. Alsof 
er niets aan de hand is, surveilleert de politie, rukt de brandweer 
uit, draait de gezondheidszorg op volle toeren, wordt ons vuilnis 
opgehaald, vertrekken de vrachtauto’s van Spar vanuit Waalwijk 
om op tijd het hele land te bevoorraden. Zoals altijd.

Ik kan me niet voorstellen dat je geen vragen hebt. Die hebben we 
allemaal. Wat ik graag wil meegeven: blijf de adviezen en richtlij-
nen van de autoriteiten tegen het coronavirus opvolgen. Hiermee 
gewapend zijn we samen aan zet om onze ouderen en inwoners 
met een zwakke gezondheid te beschermen. Blijf dat doen. Het is 
tijd om het gezamenlijk belang boven het eigen belang te stellen. 
Of, in de woorden van onze minister-president: ‘Samen komen 
we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.’ 

Nol Kleijngeld,  
burgemeester Waalwijk

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen 
genomen in de aanpak van het coronavirus. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk 
als je thuis niet kunt werken, voor boodschappen, of om voor 
anderen te zorgen. Een ‘frisse neus’ halen kan, maar doe dit 
niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 
1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.  
Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan 
afstand tot elkaar.

• Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. 
Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in 
het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en 
vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek 
worden.

• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van  
6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenis-
sen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover 
later meer informatie komt.

• Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maat-
regelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand 
houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

• Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zoge-
noemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzor-
ging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen 
uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk 
zoveel mogelijk via beeldbellen.

• Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en 
drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

• Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maat-
regelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten 
houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeen-
ten deze locaties sluiten.

• Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groeps-
vorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of 
wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter 
afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde 
huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitge-
zonderd.

• Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige 
plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedsel-
keten zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken 
hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaar-
borgd is.

• De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen 
handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid 
om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kun-
nen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, 
zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes 
worden opgelegd.

Wist je dat je veel zaken bij de 
gemeente Waalwijk online kunt 
regelen? Denk aan een uittrek-
sel van persoonsgegevens of 
een verklaring omtrent gedrag. 
Maar ook een eigen verklaring 
of verhuizing regel je in Waal-
wijk gemakkelijk online. Kijk 
voor alle zaken die je digitaal 
kunt regelen op:  
www.waalwijk.nl/onlineregelen 

ONLINE REGELEN

Ondernemers uit de gemeen-
ten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk die door de corona-
crisis tijdelijk in de knel zitten, 
kunnen rekenen op de hulp 
van Baanbrekers. Dit geldt ook 
voor zelfstandigen zonder per-
soneel (zzp' ers) Voor informa-
tie: www.baanbrekers.org 
Ondernemers die vragen heb-
ben kunnen deze stellen per 
mail: bbz@baanbrekers.org

ONDERNEMERS

Nieuwe maatregelen coronavirus
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Weekmarkten in de gemeente  
Waalwijk gaan (aangepast) door  

De Stationsstraat in Waalwijk 
is tussen 12.00-18.00 uur (op 
vrijdag tot 21.00 uur) gesloten 
voor fietsers en bromfietsers. 
Afgelopen week zijn er vier 
bekeuringen uitgedeeld aan 
bromfietsers die woensdag 
tijdens de weekmarkt toch over 
deze straat reden. Eén persoon 
reed zelfs na de bekeuring als-
nog verder en heeft een tweede 
bekeuring gekregen.

Fietsers zijn de afgelopen 
weken gewaarschuwd, vanaf 
volgende week wordt er ook 
bekeurd voor het fietsen op de 
weekmarkt. Fietsen (of op de 
brommer rijden) zorgt voor 
een onveilige situatie voor het 
winkelende publiek. Houd hier 
dus rekening mee.

FIETSVERBOD

De gemeente Waalwijk is vorig 
jaar van start gegaan met het 
deelplatform ‘Vers uit de Tuin’. 
Een platform waar lokale moes-
tuinders hun oogst aanbie-
den. Dit kan tegen een kleine 
vergoeding, gratis of in ruil 
voor iets anders. Zo kunnen 
buurtbewoners meegenieten 
van mooie, verse producten 
uit tuinen in de buurt en blijven 
de moestuinders niet zitten 
met een overschot aan groente 
en fruit. De oogst wordt aange-
boden door moestuinders die 
iets over hebben of het gewoon 
leuk vinden om hun oogst te 
delen. Het kan ook gaan om 
stekjes, zaadjes of plantjes. 
Zo gaan we samen voedselver-
spilling tegen. 

Wij roepen inwoners op om 
deel te nemen aan dit platform. 
Iedereen kan meedoen door 
een profiel aan te maken op 
www.versuitdetuin.nl 

Wil je meer weten of heb je  
vragen over Vers uit de Tuin in 
de gemeente Waalwijk? 
Mail dan naar: 
mvanscholl@waalwijk.nl of 
kijk op: www.versuitdetuin.nl of  
facebook/VersuitdeTuinWaalwijk

VERS UIT DE TUIN

Door de drie Veiligheidsregio’s is besloten dat de weekmarkten in 
Brabant vanaf maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. 
De reden hiervoor is dat markten als het gaat om het aanbieden 
van voedsel voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet 
hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen 
tegelijk op de markt zijn. 

Dit betekent voor onze gemeente dat de weekmarkten in Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik (aangepast) doorgaan. Er zijn vanaf 
23 maart geen non-food kramen toegestaan op de weekmarkten. 

Houd bij een bezoek aan de markt rekening met de richtlijnen.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Kom bij voorkeur alleen.
• Is het druk bij een kraam? Probeer dan een andere die  
              minder druk is of stel je aankoop even uit.
• Breng je eigen boodschappentas mee.
• Betaal zoveel mogelijk contactloos of met pin.
• Vers bereid voedsel mag je alleen afhalen.
• Op de markt staan wasbakken met stromend water en  
              zeep. Maak er gebruik van!
• Als je verkouden bent, keelpijn hebt, niest of koorts hebt,    
              kom dan niet naar de markt.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 
Denk aan de oudere medemens, kijk of je gelijk een boodschap 
voor ze mee kunt nemen!  

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

extrahandenvoordezorg.nl
De verschillende initiatieven die 
de afgelopen dagen zijn gelan-
ceerd om extra zorgpersoneel te 
werven bundelen hun krachten 
en worden via een gezamenlijke 
database gekoppeld aan de 
vraag van zorgorganisaties. Op 
www.extrahandenvoordezorg.nl 

kunnen gepensioneerde of  
andere professionals die niet  
meer in de zorg werken zich aan-
melden als ze tijdelijk terug  
willen keren. Ook zorg- en 
welzijnsorganisaties die door de 
coronacrisis staan te springen  
om extra medewerkers kunnen 
hier terecht.

Omzien naar elkaar
Dit is een tijd waarin we extra goed voor elkaar willen zorgen. 
Daarom geven we graag aandacht aan een paar initiatieven waar  
dit centraal staat.

AdviesPunt ContourdeTwern
ContourdeTwern is extra alert 
op een dreigend isolement van 
ouderen en kwetsbare perso-
nen. Persoonlijk contact is op 
dit moment onverstandig. Bij 
ContourdeTwern hebben ze het 
AdviesPunt. Het AdviesPunt 
is er normaal gesproken voor 
inwoners van Tilburg voor 
o.a. hulp en verwijzing. Door 
de aangescherpte maatrege-
len rondom het coronavirus, 
stelt ContourdeTwern het 
AdviesPunt open als centraal 
meldpunt voor de inwoners uit 
álle zestien werkgebieden van 

ContourdeTwern, waaronder de 
gemeente Waalwijk.

Kom jij door de oproep om 
thuis te blijven in problemen, 
die je niet opgelost krijgt met 
hulp van je buren of familie? 
Dan kun je dit AdviesPunt bellen. 
Het AdviesPunt is op werkdagen 
via 013-5498646 als per mail
adviespunt@contourdetwern.nl, 
bereikbaar van 9.00-17.00 uur. 

WeHelpen
WeHelpen verbindt al 8 jaar 
lang buurtgenoten rondom 
vraag en aanbod. Wil jij er zijn 
voor buurtgenoten? Maak jouw 
hulpaanbod met trefwoorden 
zichtbaar en concreet op wehel-
pen. Een duidelijk profiel met 
een fotootje en korte tekst is 
ook van belang. Kijk ter inspira-
tie eens hoe anderen op 
www.wehelpen.nl dat doen. 

Heb je hulp nodig? Maak een 
account aan en bekijk direct het 
aanbod van buurtgenoten.  
Of plaats je vraag op de website 
zodat anderen er op kunnen 
reageren:  
gemeente-waalwijk.wehelpen.nl

Whapp
Deze week is de app Whapp 
landelijk gelanceerd en het aan-
tal gebruikers groeit snel. Zoek 
je hulp bij de boodschappen of 
het uitlaten van je hond? Stel 
je vraag en Whapp zoekt een 
match. Wil je, zeker nu, even 
iemand helpen? 

Whapp stuurt jou suggesties 
en zoekt automatisch verder 
als jij niet kunt of wilt. 
Misschien heb je al ervaring 
opgedaan met Whapp, mis-
schien ook niet. Kijk voor meer 
informatie op www.whapp.nl 



Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente 
om in te leven, wonen, werken, onderne-
men en verblijven. Dat willen we graag zo 
houden en versterken. 

We willen duurzaam vooruit. We werken 
dan ook samen met onze inwoners, bedrij-
ven en maatschappelijke organisaties aan 
een schone, groene en duurzame stad. 

Bomen planten bij kindcentrum 
Zanddonk

Vorige week heeft wethouder Dilek Odabasi geholpen met het plan-
ten van vijf bomen bij het nieuwe Kindcentrum Zanddonk.  
Oranjedak, de leverancier van het dak voor de nieuwe school, 
compenseert de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van de 
dakmaterialen, maar ook voor het transport en het vervoer van me-
dewerkers. Ter compensatie van het dak van KC Zanddonk worden 
180 bomen geplant in Flevoland en Oeganda, maar dus ook een 
aantal op het schoolplein van de nieuwe basisschool.

RAADSVERGADERINGEN EN -BIJEENKOMSTEN UITGESTELD TOT NA 6 APRIL

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 beroep-
schrift 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 recht-
bank, 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

De raad volgt de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus en heeft daarom besloten om alle raadsvergaderingen en 
bijeenkomsten uit te stellen tot na 6 april a.s. 

Zodra de situatie in het land het weer toelaat gaan we opnieuw plannen. U wordt daarvan op de hoogte gehouden via 
nieuwsberichten op www.waalwijk.nl en via social media kanalen van de raad: 

           Gemeenteraad Waalwijk                     @raadwaalwijk                      @gemeenteraadwaalwijk 

De actuele planning vindt u op www.notubiz.waalwijk.nl 

AGENDA

Doe jij ook mee aan Earth Hour?
Eén uur het licht uit voor de aarde
Op zaterdag 28 maart, tijdens Earth Hour 2020, gaat overal ter wereld van  
20.30 – 21.30 uur het licht weer uit. Earth Hour promoot energiebesparing 
en vermindert de koolstofdioxide-uitstoot op de wereld. 

Wat doen wij?
Ook wij doven de sierverlichting op het stadhuis tijdens Earth Hour. 
Verder doen we de sierverlichting bij het zwembad en sporthallen uit.  

Wat kan jij doen?
Staat Earth Hour al in jouw agenda? Doe mee, zet je lichten thuis uit en laat samen met miljoenen 
mensen in meer dan 180 landen zien dat ook jij onze planeet wil beschermen. Dit wereldwijde signaal 
is belangrijk om het probleem en de oplossing van klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zet-
ten en samen de handen ineen te slaan voor de natuur op aarde. Een kleine moeite met veel resultaat! 



OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Valkenvoortweg 11 Waalwijk: realiseren dienstengebouw en tijdelijk plaatsen schakelstation (tst 
Bouw) Datum ontvangst 11-03-2020
Hobbemastraat 8 Sprang-Capelle: bouw woonhuis (tst Bouw) Datum ontvangst 10-03-2020
Mesdaglaan 1 t/m 21, Van Goghstraat 1 t/m 23, Van Goghstraat 12 t/m 20, Jozef Istaëlsstraat 2 t/m 
22 Sprang-Capelle: renoveren daken (tst Bouw) Datum ontvangst 16-03-2020
Nies van der Schansstraat 4 Sprang-Capelle: bouwen bedrijfspand (tst Bouw) Datum ontvangst 
11-03-2020
Geerde 5 Waalwijk: aanleg uitrit (tst In- of uitrit) Datum ontvangst 12-03-2020
Dijkstraat 13 Sprang-Capelle: vervangen bestaande dakkapellen (tst Bouw) Datum ontvangst 15-03-
2020
Prof. Van ’t Hoffweg 14a Waalwijk: tijdelijk toestaan magazijnverkopen (tst Handelen in strijd ruim-
telijke regels) Datum ontvangst 13-03-2020
Van der Duinstraat 59 Sprang-Capelle: plaatsen 4 dakkapellen (tst Bouw tst Wijzigen gemeentelijke 
monument) Datum ontvangst 18-03-2020
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Mozartlaan 17 Waalwijk: wijzigen gevel (tst Bouw) Datum bekendmaking 16-03-2020
Industrieweg 7 (a) Waalwijk: magazijnverkoop 6 t/m 8 mei 2020 en 4 t/m 6 november 2020 (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-03-2020
Van Harenstraat 4 Waalwijk: uitbreiden kantoor (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum bekendmaking 19-03-2020
Herman Boerhaavestraat, kavel 18, Waspik: bouwen woning (tst Bouw) Datum bekendmaking 
19-03-2020
Gompenstraat, naast nr 43, Waalwijk: bouwen bedrijfspand (tst Bouw) Datum bekendmaking 
19-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUIT WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 30-09-2020 IS  
OPGESCHORT
Groen van Prinstererlaan Waalwijk: kappen 8 lindes (tst Kap) Datum bekendmaking 23-03-2020
Procedure 1a is van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Herman Boerhaavestraat, kavel 18, Waspik: vaststellen nummeraanduiding 22 Datum bekendma-
king 19-03-2020
Gompenstraat, naast nr. 43, Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 43a Datum bekendmaking 
19-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BE-
ZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
• De heer J.M.A.N. Garretsen ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor het evenement Bri-

tish Autojumble op 21 juni 2020 op de locatie Hoefsvenlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden 
op 16 maart 2020.

• Bureau De Kermisgids voor het organiseren van de Kermis in Waspik van 29 augustus 2020 
tot en met 1 september 2020, op de locatie Raadhuisstraat en het Dorpsplein in Waspik. Be-
sluit is verzonden op 19 maart 2020. Evenementenlijn voor het organiseren van een Vlooien-
markt op 14 juni 2020 op de parkeerplaats aan de Professor Lorentzweg in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 19 maart 2020.

• De heer M. Brok voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf 
Cafe-Bar Mart Brok, gelegen aan de Grotestraat 171 in Waalwijk. Besluit verzonden op  
19 maart 2020.

• Evenementenlijn voor het organiseren van een Vlooienmarkt op 26 juli 2020 op de locatie 
Nelson Mandelastraat – Steve Bikostraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 maart 2020.

Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indie-
nen bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evene-
menten

MILIEU

WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastge-
steld. Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich¬tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
B.V. Hedelse Varkens Combinatie (H.V.C.), Stadhoudersdijk 20a Waspik
Matco international Waalwijk BV, Mechie Trommelenweg 16 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 maart 2020 tot en met 22 april 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 Ver-
gunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

WET MILIEUBEHEER

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

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Burgemeester Dalleustraat 7, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 maart 2020 tot en met 22 april 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.

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 25 MAART 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-het parkeren recht voor de deur van Emmahof 37 te Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van 
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Emmahof 37 te Waalwijk door het plaatsen 
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;

Bovenstaand besluit is op 25 maart 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

ADRESONDERZOEKEN

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij vol-
gens 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. Niazi Oglou, geboren op 20-04-1976, de datum van het voornemen is 
28-01-2020, het besluit is genomen op 18-03-2020
 
Procedure 3 is van toepassing.

ADRESONDERZOEKEN

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij vol-
gens 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 voorne-
men leidt tot een besluit waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een 
bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.

• M. Korkmaz, geboren op 05-02-1983, de datum van het voornemen is 16-03-2020
• M.T. Czyszczon, geboren op 29-12-1990, de datum van het voornemen is 16-03-2020
• E.F.J. Gerhartl, geboren op 22-07-1988, de datum van het voornemen is 18-03-2020
• C. van Veen, geboren op 04-02-1968, de datum van het voornemen is 18-03-2020
• A. Enea, geboren op 21-10-1988, de datum van het voornemen is 20-03-2020
• L. Stafie, geboren op 26-06-1973, de datum van het voornemen is 20-03-2020

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

OFFICIËLE 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: 

003 - Plattegrond weekblad kern Waalwijk
005 - Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

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


