
De tijd van waarschuwen in de Langstraat-gemeenten is voorbij. 
De boodschap is duidelijk: alleen samen krijgen we corona onder 
controle. Iedereen in Nederland wordt daarom gevraagd zoveel 
mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
Helaas houdt niet iedereen uit de gemeenten Dongen, Loon op 
Zand en Waalwijk zich daaraan. De afgelopen weken werd er voor-
namelijk gewaarschuwd als mensen zich niet aan de coronaregels 
hielden. Per direct ontvangt iedereen die de regels in de Langs-
traat overtreedt een boete. 

De bekeuringen voor het overschrijden van de geldende corona-
veiligheidsregels zijn niet mals. Voor jongeren onder achttien jaar 
is dit € 95 euro. Boven achttien jaar kost een overtreding € 390 
euro. De boa’s en politie handhaven voor de gezondheid van ons 
allemaal.  

Namens de Langstraat-gemeenten laten de burgemeesters 
Marina Starmans, Hanne van Aart en Nol Kleijngeld weten: 
“Het overgrote deel van de inwoners in de Langstraat gedraagt 
zich uitstekend en daar zijn we heel erg blij mee. Hou dat vol! 
Echter zijn er ook inwoners die zich niet aan de maatregelen 
houden. Na dagen van waarschuwen en een enkele boete draaien 
we dit per direct om. We waarschuwen niet meer, we leggen direct 
een boete op. In de hoop dat zelfs de meest hardleerse inwoners 
zich aan de maatregelen gaan houden zodat we uiteindelijk elkaar 
veilig en gezond houden.’’

Het is druk op de milieustraat. 
We willen voorkomen dat er 
onvoldoende ruimte is om 
elkaar 1,5 meter ruimte te 
kunnen geven. 
Er staan verkeersregelaars. 
Daardoor kan het lang duren 
voor je de milieustraat op mag. 
We vragen je daarom niet naar 
de milieustraat te komen als 
het niet noodzakelijk is. 
Alleen samen krijgen we  
corona onder controle. 

Het inperken van sociaal con-
tact, de sluiting van dagopvang 
en individuele ondersteuning 
thuis is vaak gestopt vanwege 
het coronavirus. Ook de inzet 
van vrijwilligers is verminderd. 
Iedereen is meer thuis en de 
ondersteuning van buiten is nu 
minder.  Dit heeft mogelijk een 
impact op jou als mantelzorger 
en je eigen bewegingsruimte.  
De kans op overbelasting kan 
hierdoor toenemen. 

Ook in deze lastige tijd kom 
ik graag met jou in gesprek 
en denk ik graag met je mee! 
Schroom niet om contact met 
mij op te nemen via telefoon
0416-683456 of per e-mail 
mantelzorgcoach@waalwijk.nl

Erwin Fransen
mantelzorgcoach Team WijZ

KOM NIET NAAR 
DE MILIEUSTRAAT

CONTACT MANTEL-  
ZORGCOACH

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

KNIP UIT 
EN HANG OP Tijdens de paasdagen is het extra moeilijk dat we niet bij onze dierbaren kunnen zijn. We missen elkaar, maar:  

we vergeten elkaar niet! Laten we dat met z’n allen tonen, met het vergeet-mij-nietje als symbool. 

Knip deze poster uit en hang deze voor je raam in de aanloop naar Pasen.  

Kijk voor sjablonen, kaarten, speldjes en meer inspiratie op wevergetenjullieniet.nl  

en deel je actie op social media met #wevergetenjullieniet

wevergetenjullieniet.nl
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Let een beetje op elkaar!

Iedere vrijdag doet mijn broer de weekboodschappen voor ons 
moeder. Gisteren appt hij me: “Ik heb voor de zekerheid een doos 
mondkapjes gekocht. Wil jij die als je haar wilt bezoeken ook 
gebruiken? En zijzelf ook! Groet.” Ik reageer terug: “Maar betekent 
dit dan dat we wél op bezoek kunnen als we maar mondkapjes 
gebruiken? Het RIVM meldt toch steeds dat die niet helpen.”

Na ruim twee weken contact bij de voordeur en regelmatig bellen 
overweeg ik om toch maar weer eens gewoon bij moeder op de 
koffie te gaan. Natuurlijk op anderhalve meter afstand van elkaar. 
Per telefoon vertelde ze me al dat het in haar omgeving nogal stil 
is. De bewoners in haar appartementencomplex blijven vooral 
binnen. “We zijn allemaal een beetje bang. Het lijkt wel oorlog”, 
vertelt ze. Wanneer ik vraag waarom ze deze vergelijking maakt, 
snap ik het pas echt. Corona herinnert haar vooral aan de inper-
king van de vrijheid die ze vanuit de jaren 1940-1945 herkent. 
Als tiener heeft ze de oorlogsjaren heel bewust meegemaakt.

Premier Rutte spreekt over het ‘nieuwe normaal’. In gedachten is 
iedereen al volop bezig dit in zijn eigen omgeving inhoud te geven. 
Samen op zoek naar de anderhalvemetersamenleving van straks. 
Kun je dan weer gewoon bij je moeder op de koffie? Op anderhalve 
meter afstand van elkaar? Al dan niet met mondkapje? Of blijft het 
het verstandigst om de telefoon voorlopig te blijven gebruiken en 
rechtstreeks contact met ouderen zoveel mogelijk te vermijden?  
Ik ben erover aan het piekeren, merk ik.

Ik zie dat we regelmatig onderscheid maken tussen mensen op 
basis van leeftijd. Ouderen zijn banger voor corona dan jongeren. 
Ouderen zitten eenzaam in een appartementencomplex of in een 
verzorgingshuis. Sommige jongeren chillen in auto’s met open 
ramen op een parkeerterrein. Wie doet ons wat? Wij zijn toch geen 
risicogroep? 

Corona vraagt ook om solidariteit van de ene groep ten opzichte 
van de andere. Gelukkig betreft het een kleine minderheid, omdat 
verreweg de meeste mensen terdege beseffen dat we alleen samen 
het virus de baas kunnen. De verleiding om zo snel mogelijk over 
te schakelen naar het ‘nieuwe normaal’, wat dat dan ook mag zijn, 
is begrijpelijk, maar tegelijk riskant. Er zijn momenten waarop de 
ellende van corona extra binnenkomt. Bijvoorbeeld bij de begrafe-
nis van Addy Damen, die ik vorige week al noemde. Mijn vrouw 
Inge is erbij. Vrijwilligers van de voedselbank vormen bij het 
crematorium in Vlijmen een erehaag. Op anderhalve meter van 
elkaar. Er wordt geapplaudisseerd. Helaas is inmiddels ook haar 
echtgenoot overleden. Het gemene virus treft sommigen wel heel 
erg hard.

Terwijl ik naar Inge’s verhaal over Addy luister weet ik het ineens 
weer zeker. Ik stond op het punt van koffiedrinken bij ons moe-
der. Maar ik ga het niet doen. Het is te riskant. Voor ons allebei. 
Voorlopig hou ik het op bellen. In deze omstandigheden blijft dit 
de beste manier om een beetje op elkaar te letten.

Nol Kleijngeld
burgemeester

8 april 2020

Pas op voor babbeltrucs!
Oplichters maken misbruik van 
het coronavirus om met een 
smoes binnen te komen bij 
ouderen en kwetsbare perso-
nen. Ze doen zich behulpzaam 
voor en zeggen bijvoorbeeld 
dat ze van de verpleging zijn of 
boodschappen voor je willen 
doen. Maar let goed op! Geef 
nooit je geld, pinpas of pincode 
af! Kijk voor meer informatie 
over babbeltrucs op 
www.politie.nl/babbeltruc

Alleen waarschuwen is voorbij

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

  



Waalwijk levert maatwerk voor
gesubsidieerden instellingen

De coronacrisis raakt ook de sociale en culturele sector in Waal-
wijk, Sprang-Capelle en Waspik. Veel organisaties hebben de 
deuren moeten sluiten en deze subsidiepartners van de gemeente 
kunnen hun werk niet of niet normaal uitvoeren. Waalwijk wil dat 
het voorzieningenniveau binnen de gemeente na de crisis het-
zelfde is als voor de crisis. Daarom laat de gemeente Waalwijk alle 
subsidies gewoon doorlopen.

Veel van de subsidiepartners hebben prestatieafspraken gemaakt 
met de gemeente die één-op-één gekoppeld zijn aan de subsi-
die die zij ontvangen. Tijdens de coronacrisis laat Waalwijk de 
subsidies gewoon doorlopen, ongeacht of de prestatieafspraken 
worden gehaald. Op deze manier kunnen organisaties het hoofd 
boven water houden.

Maatwerk
Door het sluiten van de deuren missen buitensportverenigingen 
en sociale en culturele voorzieningen een groot deel van hun 
inkomsten. Denk hierbij aan kaartverkoop en omzet uit horeca. 
Op verzoek kunnen deze gesubsidieerde partijen, die in financiële 
problemen dreigen te komen, de betaling van gemeentelijke belas-
tingen laten uitstellen tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor de huur 
als zij de accommodatie huren van de gemeente. 

Compensatie
De huurders van de gymzalen, sporthallen en zwembaden krijgen 
compensatie voor de periode dat ze geen gebruik hebben kunnen 
maken van deze faciliteiten, maar wel betaald hebben. Deze facili-
teiten zijn gesloten sinds 12 maart en blijven vooralsnog gesloten 
tot 1 juni.

Noodsteun voor voedselbanken

Een aantal voedselbanken kampt 
met problemen, variërend van 
een gebrek aan ervaren perso-
neel, te weinig aanvoer van 
voedsel, maar ook locaties die 
vanwege het coronavirus niet 
langer geschikt zijn voor de uit-
gifte van voedselpakketten. Voed-
selbanken moeten proberen eerst 
lokaal een oplossing te zoeken. 

Het calamiteitenfonds van 
Voedselbanken Nederland krijgt 
financiële hulp van het kabinet. 
Er wordt eenmalig een subsidie 
van € 4 miljoen als vangnet voor 
het calamiteitenfonds beschik-
baar gesteld. Dit gebeurt in het 
kader van de corona-crisis-
maatregelen van het kabinet. 

Ook is er een actieteam van de 
ministeries van SZW en LNV, 
VNG en Voedselbanken Neder-
land dat helpt knelpunten op te 
lossen. Is deze steun niet genoeg, 
dan kunnen voedselbanken als 

tijdelijke noodoplossing via de 
landelijke voedselbank 
een beroep doen op het 
calamiteitenfonds.

Veilig Thuis is er voor advies en 
ondersteuning en het melden 
van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. 

Voor jezelf, maar ook als je je 
zorgen maakt over de veilig-
heid van iemand anders kun 
je een beroep doen op Veilig 
Thuis.

Je kunt 24/7 contact opnemen 
via 0800-2000 Voor meer 
informatie www.veiligthuis.nl

HUISELIJK GEWELD

Informatie voor ondernemers

Op de website van de gemeente 
Waalwijk vind je een overzicht.
Hier komen onder andere de 
volgende onderwerpen aan bod:

• Ondernemers uit de gemeen-
te Waalwijk die door de co-
ronacrisis tijdelijk in de knel 
zitten, kunnen rekenen op 
de hulp van Baanbrekers. Dit 
geldt ook voor zelfstandigen 
zonder personeel (zzp’ers)

• KVK Coronaloket
• Noodfonds Overbrugging 

Werkgelegenheid
• Aanvullende financierin
• Betaling van belastingen

Bekijk het complete overzicht op
www.waalwijk.nl/ondernemers
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Aanbod onderwijs, opvang en 
jeugd tijdens coronaperiode

In deze coronatijd hebben onderwijs, de 

kinderopvang maar ook kinderen en hun 

ouders soms wat meer ondersteuning nodig. 

Als gemeente bieden wij samen met onze 

partners die ondersteuning waar wij kunnen. 

Op deze pagina vind je ons extra aanbod 

gedurende deze tijd.

Maatschappelijke Ondersteuning 
(team WijZ)
Als extra ondersteuning worden ook onze maatschappelijk 
ondersteuners ingezet om niet alleen het onderwijs, maar ook 
leerlingen en hun ouders te ondersteunen.
Te denken valt aan:
• Advies en informatie bij hulp- en zorgvragen en/of 

ondersteuningsbehoefte;
• Een klankbord om mee te sparren;
• Een luisterend oor bieden;
• Begeleiding in de vorm van praktische handvatten in de 

thuissituatie;
• De vinger aan de pols houden bij kwetsbare gezinnen;
• (Bij)sturing op school.
De maatschappelijk ondersteuner is er niet om vervangende 
jeugdhulp te bieden. Gezinnen die reeds in beeld zijn bij TWIJZ 
kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun contactpersoon!

Contactgegevens: 
telefoon: 0416-683456 van 8.30 tot 12.30 uur 
e-mail: teamwijz@waalwijk.nl

Het toegangsteam van de 
gemeente Waalwijk, team  
WijZ, is zoals je van ons 
gewend bent beschikbaar voor 
alle zorgvragen op het gebied 
van werk, inkomen, jeugd en 
zorg.

Contactgegevens: 
telefoon: 0416-683456 van 
8.30 tot 12.30 uur 
e-mail: teamwijz@waalwijk.nl

Team WijZ

team

Stichting Jongerencentra Waalwijk
(Tavenu)
Wil je contact met een jongerenwerker? Voor een vraag, voor 
advies of gewoon voor een praatje? 
Neem contact op met Tavenu via Claython Chirino via  
06-39860522 en/of Roberto de Graaff via 06-43887528. Of bel 
direct de jongerenwerker die je kent. Mailen kan natuurlijk ook: 
ClaythonChirino@tavenu.nl en/of RobertodeGraaff@tavenu.nl

Of ga naar Facebook of Instagram om op de hoogte te blijven 
van online activiteiten of om in contact te komen met de 
jongerenwerkers.

ContourdeTwern Waalwijk GO Waalwijk
ContourdeTwern heeft zijn diensten in coronatijd uitgebreid met 
o.a.:
• Boodschappendienst;
• Belmaatje;
• Contactcirkels;
• TOV 2.0 (Thuis Ondersteuning met Videobellen) en  

(t)huiswerkbegeleiding;
• Overige praktische ondersteuning;
• Voor vragen, maar ook voor een praatje of als er zorgen zijn  

kunnen mensen contact met ons opnemen;
• Iets betekenen voor een ander? Bel of app ons;
• Het Wijkpunt en de Thuisadministratie zijn nu digitaal 

en bereikbaar voor bijvoorbeeld vragen rond formulieren, 
ingewikkelde brieven en lastige aanvragen.

Contactgegevens:
Site: www.contourdetwern.nl/waalwijk
Telefoon: 0416-760160 van 9.00-17.00 uur
Appen: 06-57654899
E-mail: infowaalwijk@contourdetwern.nl
Kijk op onze site of Facebook voor het totale aanbod

GO Waalwijk en de buurtsportcoaches dagen je uit om op een 
creatieve manier in beweging te blijven. Vrijwel dagelijks delen 
we een filmpje op Facebook en Instagram met leuke beweeg- en 
speltips. Volg GO Waalwijk voor deze en ook andere tips en 
(nieuwe) GO Play at home-activiteiten via

www.facebook.com/gowaalwijk en 
www.instagram.com/gowaalwijk 

Ook de bibliotheek heeft een 
uitgebreid aanbod voor de 
inwoners op het gebied 
van digitale diensten, lezen 
en leren. Kinderopvang en 
scholen ontvangen wekelijks 
een nieuwsbrief. Kijk op 
www.bibliotheekmb.nl en 
meld je bijvoorbeeld aan voor 
de nieuwsbrief. Informatie 
voor kinderen en hun ouders 
is te vinden op 
www.bibliotheekmb.nl/jeugd 

Bibliotheek

   

  Bel gratis en anoniem: 
   0800-0432
 

TEAM WIJZ

BIBLIOTHEEK

KINDERTELEFOON
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blijf thuis

download Whapp en vraag om hulp

Whapp zoekt een buurtgenoot voor je

• Gemakkelijk: kies een trefwoord uit de rubriek corona en stel je vraag.

• Lokaal en landelijk: Whapp zoekt rondom de door jou aangegeven postcode.

• Betrouwbaar: Whapp stuurt jou een vraag en jij geeft aan of je kunt helpen.

• Professionele ondersteuning: onze servicedesk bekijkt alle profielen en vragen.

• Dé specialist in het online verbinden van buurtgenoten sinds 2012.

Whapp, de app van WeHelpen

Met mij 
gaat het 
goed

Met mij 
gaat het 
niet zo
goed

Maak het  
makkelijk om 
elkaar in de 
buurt te helpen, 
zeker nu.
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blijf thuis

download Whapp

je krijgt bericht zodra jouw hulp nodig is

Zoek je iemand om boodschappen 
te doen? Of wil je weten waarmee je 
mensen in jouw buurt kunt helpen? Met 
Whapp, de app van WeHelpen, vind je 
elkaar. De app stuurt de vraag van een 
buurtgenoot naar een Whapp gebruiker in 
de buurt. En zoekt verder als het nu niet 
uitkomt. Whapp heeft een rubriek corona 
met aangepaste activiteiten die vooral 
in deze tijd belangrijk kunnen zijn. Dat 
maakt om hulp vragen nog 
gemakkelijker. 

Maak een profiel met foto en korte tekst 
over jezelf. Als je een vraag van een 
buurtgenoot ontvangt, kun je met hem of 
haar chatten. Kun je niet helpen? Whapp 
zoekt gewoon verder. Je kunt ook zelf 
een vraag stellen. Deze wordt aan andere 
Whapp gebruikers in de buurt gesteld 
totdat er een match is. 

WeHelpen verbindt sinds 2012 buren 
met elkaar. Onze servicedesk bekijkt elk 
profiel en alle vragen. De chats zijn privé. 

Whapp wordt aanbevolen door het  
Ministerie van VWS.  
Vele burgerinitiatieven en organisaties 
werken er al mee. 

Ga naar whapp.nl voor meer informatie 
of download Whapp direct op jouw 
mobiele telefoon of tablet.
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Iedereen die Whapp 
downloadt, doet mee.

Samen maken we  
elkaar helpen  
vanzelfsprekend.

Whapp maakt het 
makkelijk om elkaar 
in de buurt te helpen, 
zeker nu.

Whapp/ Vrijwilligers- 
makelaar gemeente 
Waalwijk
Contactpersoon:
Patricia Braat
06-52444065

Vraag je liever telefonisch om hulp?  
Bel dan met ContourdeTwern via  
0416-760160 op werkdagen van  
9.00-17.00 uur. 

Help onze vrijwilligers! Zo bied je oud papier aan

Het oud papier en karton in onze gemeente 
halen verenigingen één keer per maand op. 
Het is fijn als je dit zo goed mogelijk aanbiedt. 
Zo help je onze vrijwilligers een handje! Zeker in 
deze tijd. Daarom vragen wij je aandacht voor 
onze aanbiedregels:

• Bundel het oud papier en karton of verpak 
het in dozen. Zo waait het papier niet weg 
en houd je de wijk meteen schoon. 

• Zet oud papier en karton op de container-
verzamelplaats. Bewoners van hoogbouw 
kunnen het oud papier naast de hoofdin-
gang of de ondergrondse container (niet op 
de afdekplaat!) zetten. Door het oud papier 
en karton op één plek te zetten, help je 
onze vrijwilligers. Zo kunnen zij het papier 
namelijk makkelijker inzamelen. Daarnaast 
is het beter voor het milieu, doordat de 
wagen dan minder hoeft te stoppen en op 
te trekken.

• Zorg ervoor dat je de dozen en papier-
bundels niet te zwaar en te groot maakt. 
Bundels zwaarder dan 10 kilo zijn te zwaar 
voor onze vrijwilligers en kunnen ze niet 
meenemen. Gebruik geen grote kratten of 
containers.

• Halen verenigingen op een doordeweekse 
avond het oud papier bij je op? Zet het dan 
rond 18.00 uur op de containerverzamel-
plaats. Mocht dit niet lukken, zet het dan op 
de dag zelf zo laat mogelijk op de contai-
nerverzamelplaats. 

• Halen verenigingen het papier op zaterdag-
ochtend op? Zet het papier dan rond 08.00 
uur op de verzamelplaats. Mocht dit niet 
lukken, zet het dan de avond ervoor zo laat 
mogelijk op de containerverzamelplaats. 

• Zet oud papier niet te vroeg buiten als het 
regent. Nat papier is minder goed herbruik-
baar.

• Wanneer het hard waait of stormt kun je 
beter even wachten met het aanbieden van 
papier. Zo voorkom je dat papier door de 
straten waait. 

Benieuwd wanneer het oud papier bij jou wordt 
opgehaald? Of wat er wel of niet bij het oud 
papier mag? Je vindt dit in de AfvalWijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl 

Start bestrijding eikenprocessierups

De eerste eikenprocessierupsen zijn aangetroffen. Deze hebben 
nog geen brandharen die de overlast veroorzaken. Dit is het mo-
ment om te starten met preventieve bestrijding. Dat doen we niet 
alleen overdag, maar ook ’s avonds, in de nacht en ’s ochtends 
vroeg. 

De bladeren van bomen waar de eikenprocessierups zich mee 
voedt, bespuiten we met een biologisch bestrijdingsmiddel 
(Xentari WG). Dat herhalen we zodat de rupsen geen brandharen 
kunnen ontwikkelen. Om de rupsen te doden met het middel 
moeten de rupsen van het blad eten. Het bespuiten van de rupsen 
zelf leidt niet tot bestrijding.

Het biologisch bestrijden gebeurt milieuvriendelijk. Xentari WG 
is een middel dat ervoor zorgt dat de eiwitten in de maag van de 
rups kristalliseren zodat de rups sterft aan de beschadigingen in 
de maag. De rupsen sterven ongeveer een week na het eten van 
het blad. Het middel is zeer effectief voor het bestrijden van de 
eikenprocessierups. Ook heeft het middel geen negatieve uitwer-
king op de veiligheid van mensen en landbouw- en huisdieren. 
Xentari WG breekt binnen 14 dagen af.

Meer weten? Kijk op www.waalwijk.nl/eikenprocessierups
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Jaarlijks meet de gemeente hoe 
cliënten de kwaliteit van onder-
steuning ervaren. Daarvoor zijn 
1200 willekeurige inwoners ge-
selecteerd die in 2019 gebruik 
hebben gemaakt van een Wmo 
voorziening. Zij ontvangen 
in de loop van deze week een 
brief met het verzoek om 
uiterlijk 15 mei een vragenlijst 
in te vullen. Dit kan schrifte-
lijk of digitaal. De brief die de 
geselecteerde inwoners ont-
vangen bevat de instructies en 
wijst zichzelf.  Alle antwoorden 
die de gemeente ontvangt 
worden door adviesbureau 
BMC verwerkt tot een rappor-
tage. De resultaten van het 
onderzoek worden gepubli-
ceerd op
www.waarstaatjegemeente.nl 
en gebruikt voor de vergelijking 
met andere gemeenten. Heb 
je een uitnodiging ontvangen? 
We zien jouw reactie graag 
verschijnen! 

KWALITEIT WMO
ONDERSTEUNING

Wist je dat je veel zaken bij de 
gemeente Waalwijk online kunt 
regelen? 

Denk aan een uittreksel van 
persoonsgegevens of een ver-
klaring omtrent gedrag. Maar 
ook een eigen verklaring of 
verhuizing regel je in Waalwijk 
gemakkelijk online. 

Kijk voor alle zaken die je digi-
taal kunt regelen op:  
www.waalwijk.nl/onlineregelen 

ONLINE REGELEN
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Waalwijk zet fors in op aanpak schulden
In Nederland hebben steeds meer mensen te maken met schulden. 
Op het hebben van schulden ligt een groot taboe. Om die reden  
wachten mensen te lang met het vragen om hulp en lopen de 
schulden op en worden ze uiteindelijk problematisch. Om dit te 
voorkomen zet de gemeente Waalwijk fors in op de aanpak van 
schulden. 

Grote schulden: schuldhulpverlening
Kun je jouw rekeningen niet meer betalen? Of heb je geen geld 
meer om eten te kopen of je huur te betalen? Kortom, heb je grote 
schulden of geldproblemen? Maak dan snel een afspraak met het 
bureau Schuldhulpverlening van team WijZ. Zij kijken samen met 
je naar jouw situatie en geven advies hoe je weer grip krijgt op jouw 
inkomsten en uitgaven. Als het nodig is, treffen zij een schuldrege-
ling met je schuldeisers. Soms is het nodig dat de schuldhulpver-
leners tijdelijk je inkomen beheren. Zij zorgen er dan voor dat jouw 
vaste lasten van dit inkomen betaald worden. Elke week of maand 
krijg je een deel van jouw inkomen om boodschappen van te doen. 
Dit heet budgetbeheer. Het uiteindelijke doel is dat je jouw geld-
zaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt. 
Een schuldhulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren en 
is gratis. Je keuze om gebruik te maken van schuldhulpverlening is 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De afspraken die met je gemaakt 
worden, moet je natuurlijk wel  
nakomen.

Géén grote schulden
Als je moeite hebt om uit te komen met jouw inkomen, dan kun je 
daar hulp bij krijgen, ook als je geen grote schulden hebt. Er zijn 
verschillende mogelijkheden.

Wij(k)diensten Waalwijk van Contour de Twern
Heb je vragen over brieven, het invullen van formulieren of 
armoedevoorzieningen? Of ben je het overzicht in je administratie 
kwijt en wil je daarbij ondersteuning? Stel je vraag bij de wij(k)
diensten van ContourdeTwern! Bel tijdens werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur naar 0146-760160! 

Preventiecoach team WijZ
Ben je het overzicht over jouw financiën een beetje kwijt? Of wil 
je graag samen met een deskundige checken of je jouw financiën 
goed op orde hebt? Krijg je te maken met een ingrijpende 
gebeurtenis, zoals werkloosheid, echtscheiding, overlijden partner, 
ziekte en heeft dat gevolgen voor je inkomen? Maak dan een 
afspraak met de preventiecoach geldzaken van team WijZ. Samen 
met de preventiecoach wordt er een budgetcheck gedaan en krijg je 
tips om te zorgen dat je inkomsten en uitgaven in balans komen.
Monique van der Werf is bij de gemeente Waalwijk werkzaam 
als preventiecoach geldzaken. Zij is via team WijZ telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via 0416-683456, 
maar ook tijdens het geldspreekuur op dinsdagochtend bij Balade 
van 10.00 tot 12.00 uur. 

Jongeren en schulden
Jongeren met schulden kunnen voor ondersteuning en advies 
terecht bij De Tavenu in Waalwijk. Jongeren met schulden 
worden direct geholpen bij het inzichtelijk maken van hun 
financiële probleem om zo toegeleid te kunnen worden naar de 
schuldhulpsanering. 
Ook is het mogelijk dat er een stuk uitleg, basisinformatie wordt 
geboden in één op één contact, zodat schulden nog net op tijd 
voorkomen kunnen worden. Meer informatie: Jongerencentrum  
De Tavenu, Taxandriaweg 18 in Waalwijk, 0416-340322, e-mail
info@tavenu.nl of kijk op www.tavenu.nl

            
1. Praat over je problemen met iemand die je 

vertrouwt. Dan ben je niet meer alleen. 

2. Open je post. Zo voorkom je onverwachte 
situaties, zoals een deurwaarder die op je stoep 
staat. 

3. Zet je vaste lasten en uitgaven op een rijtje, 
door bijvoorbeeld een huishoudboekje bij te 
houden. Dan weet je wat je per maand sowieso 
kwijt bent. 

4. Probeer ‘rood’ staan bij de bank te voorkomen.  
En gebruik geen creditcard. Dit kost geld.  

5. Leef van een weekbudget. Bijvoorbeeld € 50,- á 
€ 60,- per week voor één persoon, € 70,-  voor 
twee personen. 

6. Zeg abonnementen op zoals bijvoorbeeld de 
Efteling, Beekse bergen, loterijen. Kijk bewust 
naar je abonnementen voor telefoon, televisie 
en internet. 

7. Zoek uit of je aanmerking komt voor toeslagen? 
Vraag kostgeld aan voor je thuiswonende 
kinderen (18+). 

8. Wees eerlijk als iemand je vraagt om mee te 
gaan winkelen of op vakantie te gaan. Zeg dat je 
daar geen geld voor hebt. 

9. Sluit geen doorlopend krediet af. 

10. Neem contact op met team WijZ via  
0416-682456 of kom naar het spreekuur 
‘geldzaken’ op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
bij Balade/ wijkdiensten.

10 TIPS om je SCHULDEN 
aan TE PAKKEN



Wegafsluiting A59 tussen s-Hertogenbosch en Raamsdonk
Vanwege asfaltonderhoud wordt in het weekend van 17 april en 23 april de A59 afgesloten. 
Van vrijdag 17 april 21.00 uur tot dinsdag 21 april 05.00 uur gaat de A59 dicht tussen knooppunt 
Empel bij ’s-Hertogenbosch en knooppunt Hooipolder in de richting van Breda en Rotterdam.  Van 
donderdag 23 april 21.00 uur tot maandag 27 april 05.00 uur tussen Waalwijk, bij de aansluiting van 
de N261, en knooppunt Hooipolder. In verband met de werkzaamheden zijn ook de tussenliggende 
op- en afritten afgesloten. Evenals tankstation De Sprang. Weggebruikers dienen rekening te houden 
met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Omleidingen
Doorgaand verkeer wordt beide weekenden omgeleid:
• Vanaf knp. Empel/knp. Hintham via de N65 – A58 – A27. Verkeer richting Waalwijk/Efteling via de 

N65 – N261
• Vanaf knp. Empel via de A2 – A15 – A27 en vanaf knp. Deil via A15 – A27
• Vanaf Waalwijk via de N261 – N260 – A58 – A27
• Lokaal: via parallelwegen Spoorlaan (Nieuwkuik- Drunen), ‘t Vaartje (Capelle-Waspik) en (Bene-

den)Kerkstraat (Waspik-Raamsdonksveer)

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

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:
Grotestraat 69 Waalwijk: vestigen fysiotherapiepraktijk (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum ontvangst 31-03-2020
Westeinde 2 Waalwijk: splitsen pand in 2 woningen (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum ontvangst 06-04-2020
Akkerlaan/Drunenseweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nr. 1669): kappen van 63 bomen (41 
eiken, 5 essen, 6 elzen, 7 berken, 1 acacia, 1 berk, 1 iep en 1 lijsterbes) i.v.m. een nieuwe oostelijke 
ontsluiting op de A59 (tst Kap) Datum ontvangst 01-04-2020
Torenstraat 6 Waalwijk: realiseren tijdelijke vestiging Lidl (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimte-
lijke regels) Datum ontvangst 02-04-2020
Procedure 1a is van toepassing.

AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
is ingetrokken:
Geerde 5 Waalwijk: aanleg uitrit (tst In- of uitrit) Datum ontvangst 12-03-2020
Procedure 1a is van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld is:
Burg. Dalleustraat 7 Waalwijk: verplaatsen uitrit (tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 14-04-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 16-04-2020 tot en met 27-05-2020 
de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:

Het realiseren van een dam met gemaal in het Zuiderafwateringskanaal t.b.v. het aanpassen van 
de waterhuishouding Waalwijk op de percelen kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie N, num-
mers 337, 338 en 339 en gemeente Waalwijk, sectie N, nummers 303, 304 en 870 (tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) 
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Dye Sprancke 1 t/m 7 Waalwijk: aanleggen uitritten (tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 14-04-
2020
Roerdomp, schuin t.o. nr. 1, Waspik: kappen 1 ceder (tst Kap) Datum bekendmaking 15-04-2020
Prof. Van ’t Hoffweg 14 Waalwijk: wijzigen brandcompartimentering (tst Bouw) Datum bekendma-
king 07-04-2020
Willem van Gentsvaart 13 Sprang-Capelle: bouwen stal (tst Bouw) Datum bekendmaking 07-04-
2020
Gompenstraat 29 Waalwijk: uitbreiden en wijzigen bedrijfsgebouw, plaatsen hekwerk en 4 poorten 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-04-2020
Benedenkerkstraat 94 Waspik: slopen gemeentelijk monument (tst Sloop gem. monument) Datum 
bekendmaking 07-04-2020
Prof. Van ’t Hoffweg 14a Waalwijk: organiseren magazijnverkoop op 11, 12 en 13 juni 2020 (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 08-04-2020

St. Antoniusstraat 4, 6 en 6a Waalwijk: wijzigen brandscheiding (tst Bouw) Datum bekendmaking 
08-04-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VER-
LENGD
Havendijk 36 Waspik: verbouwen woning (tst Bouw tst Wijzigen gem. monument) Datum bekend-
making 08-04-2020
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN

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

• De heer M.C.G. Tijs voor het wijzigen van de exploitatievergunning voor het horecabedrijf 
Cultureel Centrum Zidewinde, op de locatie gelegen aan de Julianalaan 1 in Sprang-Capelle. 
Besluit is verzonden op 9 april 2020.

• De heer M.C.G. Tijs voor het wijzigen van de Drank- en horecavergunning voor het horeca-
bedrijf Cultureel Centrum Zidewinde, op de locatie gelegen aan de Julianalaan 1 in Sprang-
Capelle. Besluit is verzonden op 9 april 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

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 15 APRIL 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 4e parkeerplaats van de noordelijke parkeerhaven 
aan de voorzijde van het appartementencomplex Prof. de Savornin Lohmanpark 10 t/m 92b te 
Waalwijk ten behoeve van de bewoner van Prof. de Savornin Lohmanpark 59 te Waalwijk.

Bovenstaand besluit is op 15 april 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.E. Sokolov, geboren op 17-11-1980, de datum van het voornemen is 
12-03-2020, het besluit is genomen op 06-04-2020
   
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 voorne-
men 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.

• M. de Haardt, geboren op 03-02-1997, de datum van het voornemen is06-04-2020
• A. Hawez, geboren op 06-11-1989, de datum van het voornemen is 06-04-2020
• A. Sekowska, geboren op 10-03-1996, de datum van het voornemen is 06-04-2020

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


