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Betreft Raadsinformatiebrief 070-21 Ontwerpbestemmingsplan `Waalwijk, Tom 

Mandersstraat 1 en 3`. 

 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Voor de locatie aan de Tom Mandersstraat 1 te Waalwijk is reeds vorig jaar het verzoek 

ingediend om de bestemming dienstverlening om te zetten naar wonen, de bestaande 

bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning en aldaar 1 extra woning te realiseren.  

 

Voorheen was op het perceel aan de Tom Mandersstraat 1 Waalwijk een 

kinderdagverblijf aanwezig. De activiteiten van het kinderdagverblijf zijn inmiddels 

beëindigd. Op het perceel waarop de nieuwe woning is beoogd, staan nog twee 

gebouwen die gebruikt werden door het kinderdagverblijf. Deze gebouwen zullen worden 

gesloopt. 

 

Bijgevoegd treft u het ontwerpbestemmingsplan aan waarin de gewenste 

herontwikkeling van de locatie mogelijk wordt gemaakt. Gelet op de reeds doorlopen 

omgevingsdialoog (zie hierna) en het feit dat het een logische stedenbouwkundige 

ontwikkeling is in bestaand stedelijk gebied, is het college voornemens om gelijk het 

ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. 

 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 en 3” ligt met ingang van 

29 september 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode 

kan een ieder een zienswijze indienen. 

 

Het doel van het participatieproces en de trede op de participatieladder  

Het doel is een ieder te informeren over het plan en de gelegenheid te bieden te 

reageren. Direct omwonenden zijn hiervoor rechtstreeks uitgenodigd voor een 

omgevingsdialoog, waarbij de ontwikkeling met hen wordt besproken en meningen 

worden geïnventariseerd. Er is dus zowel sprake van informatie (trede 1) als consultatie 

(trede 2).  

 

  



 

 

 

 

De vorm van organisatie van het participatieproces (bijeenkomst, enquête) 

De initiatiefnemer heeft omwonenden reeds in kennis gesteld van het bouwplan, waarbij 

hij gevraagd heeft een draagvlakformulier in te vullen. 

 

De genodigden en de achterliggende afweging voor de keuze 

Direct omwonenden zijn rechtstreeks uitgenodigd. Het gaat daarbij om de volgende 

adressen:  

- Tom Mandersstraat 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24; 

- Debussystraat 48. 

 

Hiervoor is gekozen omdat zij direct belanghebbend zijn en het een ruimtelijke 

ontwikkeling betreft met een relatief beperkte omvang.  

 

Uitkomst omgevingsdialoog  

Van 2 adressen is het draagvlakformulier niet retour ontvangen. Uit de wel 

geretourneerde draagvlakformulieren blijkt dat geen van de betreffende omwonenden 

bezwaren heeft tegen het bouwplan. 

 

Eventuele kanttekeningen 

Op dit moment zijn er geen kanttekeningen. 

 

Vervolg 

Uw gemeenteraad krijgt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 het 

onderhavige (ontwerp)bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden. 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

- Ontwerpbestemmingsplan `Waalwijk, Tom Mandersstraat 1 – 3`. 


