
Jaaroverzicht 2016

U bent van ons de afgelopen jaren een uitvoerig 
Inwonerjaarverslag gewend, vol  informatie over onze 
dienstverlening en vormen van burgerparticipatie. 
Tijden veranderen, we slaan nu een nieuwe weg in met 
een overzichtelijk jaaroverzicht. Rode draad blijft het 
belichten van projecten waar we met een goed gevoel op 
terugkijken.  
 
Zo beschrijven we hoe Waalwijk in 2016 de gemeente 
veiliger heeft willen maken en wat daarvoor nodig is. Een 
veiligheidscongres met professionals en enthousiaste 
Waalwijkers en de opening van een pop-up store 
(veiligheidswinkel) in de Grotestraat zijn daarvan tastbare 
voorbeelden van preventie. 
 
Op economisch terrein kunnen we niet om de komst van 
bol.com heen. Het internetwarenhuis dat in februari de 
eerste paal sloeg en deze zomer operationeel is, zorgt 
voor minimaal 1000 banen. Daarmee liggen er volop 
kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
We willen ook hen aan het werk krijgen. 

Een bruggetje met de Waalwijkse discussie over 
arbeidsmigranten is hierbij snel gemaakt. De geplande 
herbestemming van verzorgingshuis Samarja viel bij veel 
bewoners van Besoyen niet in goede aarde en sneuvelde 
uiteindelijk. Inmiddels liggen er twee nieuwe initiatieven 
voor de broodnodige huisvesting van arbeidsmigranten.

Als het gaat om onderwijs, dan past het afgelopen jaar 
naadloos in de periode daarvoor. Want onze miljoenenin-
vesteringen in nieuw- en verbouw van scholen vormen een 
langdurig traject. Met een hoog niveau onderwijsvoorzie-
ningen als resultaat. Goed onderwijs begint immers bij 
een ruim, schoon en veilig schoolgebouw. 

Tot slot, aan onze dienstverlening hebben we in 2016 ook 
hard gewerkt. Niet alleen vanuit het stadhuis, maar ook in 
de buitendienst. En dan helpt het als er nieuwe en fris ge-
stylde voertuigen beschikbaar zijn, zodat afval inzamelen, 
bomen snoeien en wegen strooien en al dat andere werk 
zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Nol Kleijngeld, 
Burgemeester Waalwijk

Nieuwe weg

Werkgelegenheid bij bol.com geeft Waalwijk sociale impuls

De komst van internetwarenhuis bol.com naar Waalwijk heeft voor een flinke plus in de gemeentekas gezorgd. Maar nog belangrijker dan de grondtransactie voor 
dat reusachtige distributiecentrum op Haven Acht is volgens wethouder Ronald Bakker de sociale impact van de miljoenendeal. “Met minimaal duizend extra 
banen betekent dit echt iets, zeker voor mensen die al langer aan de zijkant staan. Niemand in Waalwijk kan nu zeggen dat hij niet aan de slag kan, want het werk is 
er gewoon.” 

In februari van 2016 sloeg Bakker samen met burgemeester Kleijngeld en de directie 
van bol.com de eerste paal van het 50.000 m2 grote distributiecentrum. Sindsdien gaat 
het rap op Haven Acht, het centrum moet deze zomer in bedrijf zijn. “Ik ben trots op de 
manier waarop we bol.com hebben binnengehaald, na een lang proces van onderhande-
len. Omdat eigenaar Ahold beursgenoteerd is, ging dat met de nodige voorzichtigheid 
gepaard. Als ze dan uiteindelijk voor Waalwijk kiezen, geeft dat een goed gevoel.”
 
Het is vooral de sociale 
component die Bakker aan-
spreekt. “We hebben  
in Waalwijk circa 900  
mensen in de bijstand, 
daarnaast tellen we ruim 
1800 (langdurig) werklo-
zen. We hebben een ver-
plichting om het maximale 
uit die twee bestanden te 
halen. Het is niet haalbaar 
om die kaartenbakken 
compleet leeg te krijgen, 
maar er is een grote groep 
mensen die zich heeft 
neergelegd bij een leven 
lang thuis op de bank en 
dus niet aan het werk. Nou, 
dat moeten we veranderen.” 

Arbeidsmigranten
Ook Bakker kent de verhalen over arbeidsmigranten uit Oost-Europa  
die in de ogen van Waalwijkers het werk ‘afpakken’. “Dat vind ik onzin.                                                                                     
Er is voldoende werk, zowel voor Waalwijkers als voor arbeidsmigranten die zich overi-
gens soms ook hier definitief vestigen. Als je echt aan de slag wil, dan kan dat. Daarom 
kan bol.com ook een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van jeugdwerk-
loosheid. Ons uitgangspunt is simpel: je volgt een opleiding of je bent aan het werk.’’ 

Weer aan de slag gaan en daarmee eigenwaarde opbouwen, geldt voor alle 
leeftijden. “Laatst ontmoette ik een man die thuis zat na het faillissement 
van zijn eigen bedrijf. Hij had eigenlijk een flinke duw in de rug nodig, dus 
ik heb hem ook gewezen op de werkgelegenheid bij bol.com. Dan kan hij 
weer wat opbouwen en vandaaruit verder kijken. Ik kan mij voorstellen dat 
mensen denken dat ik makkelijk praten heb, maar soms is even terug naar 
het begin helemaal niet zo gek.”

Burgemeester Nol Kleijngeld en wethouder Ronald Bakker slaan samen met de directie van bol.com 
de eerste paal van het nieuwe distributiecentrum.

Wethouder Ronald Bakker: “Iedereen in Waalwijk kan nu aan de 
slag, het werk is er gewoon.” 



Als jong manneke stond wethouder Brekelmans niet altijd te trappelen als hij naar 
school moest. Hij ging liever fietsen. Maar zijn ouders waren duidelijk. Wie succes wilde 
hebben, moest een vak onder de knie krijgen of een studie afronden. “Ik ontdekte snel 
dat leren leuk was. Ik ben er nooit meer mee gestopt.” Met een knipoog grinnikend: “En 
dan kun je zelfs wethouder worden.”
 
Dat besef motiveert tot op de dag van vandaag. Hij wil dat alle kinderen en jongeren in 
Waalwijk net zulke goede ervaringen met onderwijs krijgen. En levert daar graag een bij-
drage aan. “Mijn voorgangers dachten er net zo over. Via Onderwijshuisvestingsplannen 
begonnen we in 2005 met de renovatie maar vooral ook met vernieuwing van schoolge-
bouwen in onze gemeente.”  

 
 
Opeenvolgende gemeenteraden steunden deze plannen omdat een goede huisvesting van wezenlijk belang is voor goed onderwijs.  
De gemeente investeerde ruim 70 miljoen euro. Het leverde multifunctionele, lichte, frisse gebouwen op die helemaal voldoen aan  
de modernste inzichten.  

Investeren in de toekomst
“Goed besteed geld”, stelt de wethouder. Want iedereen gunt zijn kinderen het best mogelijke onderwijs. “Mensen kijken, als ze overwegen 
om naar een gemeente te verhuizen, ook naar wat er voor kinderen is. En dan zijn goede schoolgebouwen belangrijk.” Met gepaste trots 
verwijst Brekelmans naar een recent onderzoek waarbij inwoners de aanwezigheid van moderne onderwijsvoorzieningen in de gemeente 
Waalwijk een 8,1 gaven. “Investeren in schoolgebouwen is dus investeren in de toekomst van onze jeugd en daarmee in de toekomst van 
onze gemeente.” En het blijft niet bij de gebouwen alleen. Genoeg ruimte om te spelen is net zo belangrijk. In 2016 startte daarom de 
aanleg van een speelveld bij de Koningsschool. Voor Waalwijkers die vrezen dat onderwijsgeld zo in stenen en speeltoestellen gaat zitten 
heeft de wethouder een geruststellende mededeling. “Waalwijk Taalrijk, waarbij de gemeente inzet op het aanpakken van laaggeletterdheid 
bij jong en oud, is zo’n succes dat wij als landelijk voorbeeld dienen.”  

 

Wethouder Judith Keijzers :  “Ik hoor graag zelf hoe de mensen ergens in staan.”

2016 kwam gelijk op volle vaart uit de startblokken voor wethouder Judith Keijzers, 
onder meer verantwoordelijk voor woningbouw. De wijk Besoyen was niet gecharmeerd 
van het plan van een ondernemer om ruim 120 arbeidsmigranten te laten wonen in het 
leegstaande verzorgingshuis Samarja. Er kwamen veel emotionele reacties van buurtbe-
woners.  
 
“De mensen maakten zich zorgen over wat dat voor de buurt ging betekenen. Overlast, 
parkeerdrukte en de verkeersveiligheid waren zaken waar mensen echt mee in hun maag 
zaten”, vat Judith Keijzers de bezwaren samen. De wethouder had de ondernemer ge-
vraagd om met de buurt te gaan praten over zijn idee. Naar aanleiding daarvan verenig-
den de wijkbewoners zich in het buurtcomité Herbestemming Samarja. 

Het jaar van Samarja

Rondetafelsessies
Het buurtcomité was een goede, betrouwbare gesprekpartner, maar Judith Keijzers wilde 
van meer mensen weten hoe ze de plannen zagen. “Ik hoor graag zelf hoe de mensen 
ergens in staan en heb in Besoyen rondetafelsessies gehouden om met ruim honderd 
mensen rustig te praten.” 

 
De zorgen van de bewoners raakten de 
bestuurder. Net zoals ze ook begreep 
dat de ondernemer iets wilde doen met 
het leegstaande gebouw. “Daar komt 
bij dat ik verantwoordelijk ben voor de 
huisvesting in de breedste zin van het 
woord. Dus ook voor een fatsoenlijk 
onderkomen voor mensen die hier een 
tijdje werken zoals arbeidsmigranten.”
 
De gesprekken met bewoners en ver-
zoeken van de gemeenteraad legden 
de basis voor een aantal zaken. Zo 

ontstond uiteindelijk aanvullend beleid over de verhuur van kamers en de huisvesting 
van vergunninghouders.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is de stellige overtuiging van wethouder 
Hans Brekelmans. En dat begint met goed onderwijs. In goede schoolgebouwen. 
“Daarom ben ik trots op de start in 2016 van de nieuwbouw van basisschool De Brug in 
Waspik. Als in 2019 de Pater van der Geld/Van der Heijdenschool klaar is, is dat de laat-
ste.  Dan hebben we in vijftien jaar tijd bijna iedere school in onze gemeente een goed, 
modern onderkomen gegeven!” 

Trots op onderwijsvoorzieningen

Waalwijk Taalrijk!

Wethouder Hans Brekelmans: “Investeren in schoolgebouwen is dus investeren in de toekomst van onze  
jeugd en daarmee in de toekomst van onze gemeente.”

  Het ‘Beste idee van Waalwijk’Start bouwproject De Markies in Waalwijk Krachttoer  Het ‘Beste idee van Waalwijk’

De oorspronkelijke plannen voor Samarja pasten niet binnen het bestaande en aange-
vulde beleid. In de met de buurt gevoerde gesprekken bleek de oplossing te liggen. 
“In alle rondetafelgesprekken vonden mensen het raar dat er geen huizen op die plek 
werden gebouwd. Want er was een grote behoefte aan woningen voor mensen die in de 
buurt van hun jeugd wilden blijven wonen”, schetst ze. 
 
Woningbouw
De koper van Samarja werkt daarom aan een plan dat zorgt voor woningbouw op de 
plaats van het voormalige verzorgingshuis. En ook voor de noodzakelijke huisvesting 
van de arbeidsmigranten kwam een oplossing. 
 
“Alle aandacht voor het onderwerp zorgde dat zich twee ondernemers melden met 
plannen voor huisvesting die voldoet aan de huidige regels in Waalwijk. Kortom: goed 
luisteren, elkaar respecteren en samen nadenken over oplossingen werkt. Het begin was 
misschien niet makkelijk, maar het resultaat telt!” 
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Flinke stappen gezet naar een veiliger Waalwijk
“Veiligheid in onze gemeente, in de stad waar ik ben geboren en getogen, raakt mij persoonlijk. Ik wil dat onze inwoners hier veilig kunnen wonen en onze ondernemers net zo veilig 
kunnen ondernemen. De jaren vóór 2016 werkten we ook hard aan een nog veiliger Waalwijk, maar ik vind dat we afgelopen jaar echt flinke stappen hebben gezet. Daar kijk ik met 
trots op terug, al zijn we er nog niet.
 

Zo hebben we in 2016 met ons Damocles-beleid fors op-
getreden tegen drugshandel en -productie (zie overzicht). 
Via onze gemeentepagina deden we de bijzonderheden 
rondom de sluiting van woningen en bedrijfspanden nog 
eens uit de doeken. Zo denken veel mensen dat ze niet uit 
een koopwoning gezet kunnen worden, maar koop of huur 
maakt voor ons geen verschil. Ook blijf je als eigenaar of 
(ver)huurder verantwoordelijk voor jouw gezinsleden of 
huurders. 

Met het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) zijn we de 
strijd aangegaan met enkele tientallen overlastgevende 
jongeren die dreigen af te glijden naar zware criminaliteit. 
Dat doen we op een confronterende manier, door ze thuis 
op te zoeken en hun omgeving erbij te betrekken. We bie-
den ze een betere toekomst met werk en scholing, maar 
die uitgestoken hand moeten ze wel aanpakken. No-non-
sense, maar wel met een hart, zou ik het willen noemen.   
Ook hebben we vorig jaar veel energie gestoken in samen- 
werking. Dat resulteerde in  meer WhatsApp-groepen, 
meer buurtpreventie en buurttoezicht, maar ook in een 
goedbezochte bijeenkomst voor ruim tweehonderd 
professionals en andere geïnteresseerden in veiligheid. 
We hebben contact gelegd, ideeën uitgewisseld en acties 
benoemd.  

Pop-up store
De dag na die bijeenkomst in oktober openden we een 
pop-up store aan de Grotestraat 237. In die tijdelijke win-
kel kunnen mensen binnenlopen met hun veiligheidsvra-
gen. Ook is allerlei informatie over bijvoorbeeld brand- en 
inbraakpreventie beschikbaar. Gemiddeld bezoeken tien 
tot twintig mensen per dag de pop-up store op de woens-
dag- en donderdagmiddag, zaterdagmorgen en koop-
zondag dat we open zijn. Dat mag nog beter, maar het is 
zeker een goede basis.

Betekent dit alles nu dat Waalwijk objectief gezien veiliger 
is geworden? Als je de politiecijfers over het algemeen 
bekijkt wel. Maar daarmee ben ik niet tevreden. Zolang er 
nog mensen zijn die niet eerlijk werken, maar wel vier keer 
per jaar op vakantie gaan en een dure auto rijden, blijven 
we strijden tegen deze verschillen in de samenleving. 

Daarbij kunnen we informatie hierover goed gebruiken. 
Wilt u iets melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000). Politie en gemeente kunnen het niet alleen, 
we moeten alle krachten uit de samenleving bundelen om 
Waalwijk veiliger te maken.”

Cijfers Damoclesbeleid 2016 
Er zijn 36 invallen en ruimingen geweest, in 5 bedrijfspanden en 31 woningen. Daarbij werd 11 keer harddrugs gevonden en 25 maal hennep: totaal 618 gram harddrugs en  
3646 planten. Bij de woningen ging het om 21 huurwoningen en 10 koopwoningen. Alle eigenaren en huurders hebben een bestuurlijke waarschuwing gekregen; als ze nog  
een keer over de schreef gaan, wordt hun huis tijdelijk gesloten.

In 2016 werden 5 bedrijfspanden tijdelijk gesloten (6 maanden) en 6 woningen (variërend van 1 tot 3 maanden).

Geregistreerde criminaliteit                2014                          2015                       2016 

Misdrijven (o.a. High Impact Crimes) 2780 2562 1658

Woninginbraak 258 150 99

Autokraak 353 417 310

Diefstal van fietsen 216 261 119

Vernieling 357 371 280

Overvallen 1 4 1

Straatroven 4 2 4

Geweldsdelicten 195 167 217

Jeugdoverlast:

Meldingen jeugdoverlast 162 111 131

Interventies door BIT NVT NVT 30

Waalwijk
eilig 

Burgemeester Nol Kleijngeld: “We moeten alle krachten uit de samenleving bundelen om Waalwijk veiliger te maken.”
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  Het ‘Beste idee van Waalwijk’Nationaal Schoolontbijt met SBO Het ZilverlichtOpening brug inwonersinitatief in Waalwijk Start herinrichting dorpshart Sprang-Capelle



Oud en nieuw bij  
de buitendienst  

Wethouder Jan van Groos zag ze jarenlang de 
gemeentewerf af rijden. De oude, versleten gele auto’s.  
Ze hadden meer dan 300.000 km op de teller staan, 
waren gemiddeld 14 jaar oud en echt aan vervanging toe. 

“De medewerkers van de buitendienst doen hun werk 
graag goed en dan is fatsoenlijk gereedschap belangrijk. 
Want een kapotte auto kost tijd en geld en onze inwoners 
hebben daar last van.” Het is dan lastig om 7.500 meldin-
gen over zaken in de openbare ruimte af te handelen.
Dit jaar gaf de wethouder daarom met een tevreden ge-
voel de sleutels aan de medewerkers voor twintig nieuwe 
auto’s, een huisvuilwagen en twee kraanwagens. Allemaal 
met een fris uiterlijk. 

“Daar wordt de gemeente Waalwijk beter van. Met de 
oude auto’s moesten onze mensen snoeiafval laten liggen 
totdat het opgehaald werd, met de nieuwe auto’s nemen 
ze het gelijk zelf mee. Dat staat een stuk opgeruimder. En 
met diezelfde auto strooien ze ’s avonds zout. De mede-
werkers kunnen meer voor de mensen doen en daar zijn 
ze terecht trots op.”  
 
Ondergrondse afvalcontainers
Maar 2016 kende meer vernieuwing. Er kwamen 60 
afvalcontainers met sensoren onder de grond, waardoor 

medewerkers weten wanneer de containers vol zitten. 
Zij kunnen dan vlug komen legen met de nieuwe kraan-
wagens. Dat voorkomt proppen of het plaatsen van rom-
mel naast de container en levert een schonere straat op. 
Ook haalde de gemeente voor het eerst naast plastic 
ook metaal en kartonnen drankverpakkingen op, het 
PMD-afval. Zwaarder werk voor de medewerkers, want 
waar ze eerst 12.000 kilo plastic per week in de wagen 
gooiden, is dat nu bijna 18.500 kilo PMD per week. 
Maar onze mensen doen het omdat Waalwijk daarmee 
een stevige stap zet in het scheiden en hergebruiken van 

Een prettig leefbaar Waalwijk, daar zetten de medewer-
kers van de buitendienst zich iedere dag voor in. Ze halen 
vuilnis op, zetten een omgevallen paaltje recht, snoeien de 
bomen en strooien zout als het glad wordt. Maar dat werk 
kunnen ze alleen doen met goed materieel. Daarom stond 
2016 in het teken van oud naar nieuw. 

grondstoffen. Goed voor het milieu en ieders portemonnee, 
want met een gemiddelde besparing van 15 euro zorgt dat 
voor een lagere afvalbelasting. En als het aan wethouder 
Van Groos ligt, gaat de vernieuwing door. “Ooit staan er in 
Waalwijk geen grijze kliko’s meer op straat. Het beetje res-
tafval dat er nog is, brengen mensen dan zelf naar onder-
grondse containers. Als dat lukt, ben ik een tevreden man.”

Wethouder Jan van Groos: “Door de nieuwe wagens van de buitendienst kunnen medewerkers meer voor onze inwoners doen.” 

B
ijz

on
de

re
 babynaam

Maar liefst 484 baby’s werden vorig jaar in de 
gemeente Waalwijk ingeschreven. Allemaal even 
speciaal. De een heeft een naam die wat vaker 
wordt gekozen, de ander een naam die (nog) niet 
vaak voorkomt zoals die van de Waalwijkse  
Biek de Bie. 

Moeder Joyce Brekelmans vertelt hoe zij en haar 
partner op de naam Biek kwamen: “Dat gebeurde 
een hele tijd geleden al, zo’n zeven jaar terug. We 
waren op vakantie en op de camping hoorden we 
continu ouders die hun kinderen riepen. Op een 
gegeven moment deden wij een potje Scrabble en 
dachten we na over hoe wij ons kind later wilden 
noemen. Een Hollandse, korte en stoere naam 
die past bij de achternaam De Bie. ‘Bie’ legden 
we daarom uit met Scrabble. Met een ‘K’ daar-
bij werd het Biek, wat wij een super leuke naam 
vinden!” 

Via Facebook deden wij een oproep naar bijzondere babynamen waarop we veel leuke 
reacties kregen. We kregen onder andere de volgende namen binnen:  
Tobin van Dongen, Desley-jay van Sprew, Vallon Bernards, Nolan Dekker,  
Zivano Minten en Cheriley Collard. Bedankt voor alle inzendingen! 

 
De Waalwijkse Biek de Bie
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  Het ‘Beste idee van Waalwijk’Boomfeestdag in WaspikNieuw watertappunt RKC Cruijff Court Nieuwe rotonde Tilburgseweg in Sprang-Capelle



Lief en leed: hartverwarmende 
verhalen van twee diamanten 
bruidsparen

“Dat is ze, wat een prachtige meid,” dacht Leo Gomes toen hij zijn toekomstige 
vrouw Emmy bij het Kralingens strandbad in Rotterdam zag staan. Meteen wilde hij 
een afspraakje met haar maken. Emmy hield de boot nog even af en grapte: “Kom 
maar naar mij thuis. Vraag maar of ’t schatje thuis is!” Dat doet ‘ie niet, dacht ze 
nog. En toch, daar stond Leo voor de deur. Vorig jaar was het echtpaar zestig jaar 
getrouwd. 

Van Rotterdam naar Waalwijk
Na de bruiloft woonden meneer en mevrouw Gomes-Van den Barselaar nog een 
aantal jaar in Rotterdam, tot ze naar Waalwijk verhuisden. “De oude buurvrouw 
van mijn broer woonde in 
Waalwijk. Wij waren tijdens 
een vakantie in de buurt 
en bezochten haar. Meteen 
vonden we de omgeving in 
Waalwijk mooi. Mooier en 
veel ruimer dan in Rotter-
dam,” vertelt mevrouw 
Gomes. 

Eigen eetcafé
Met het zoeken van werk 
in de omgeving zat het 
meteen goed. “Ik werkte 
in verschillende horeca-
gelegenheden in de buurt. 
Uiteindelijk startten Emmy 
en ik ons eigen eetcafé hier in Waalwijk.” Meneer Gomes maakte daar de lekkerste 
gerechten klaar. Nu houdt hij nog enorm van koken, vooral de Aziatische keuken 
heeft zijn voorkeur. Maar, gerechten van zijn Spaans/Portugees/Surinaamse  
achtergrond verschijnen ook weleens op tafel.  

Burgemeester Nol Kleijngeld feliciteerde het diamanten echtpaar 

Trots! Dat zijn wij op alle inwoners die in 2016 een Koninklijke Onderscheiding kregen. Eén van hen is de 39-jarige Joachim Dekkers uit Waalwijk. Hij sleepte in april een  
onderscheiding binnen en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hoe hij dat deed? Door zich enorm in te zetten voor de Airsoftsport en de website  
www.wijhebbensarcoidose.nl op te richten. 

Joachim Dekkers trots op Koninklijke Onderscheiding
Knappe prestatie

Leo Gomes is niet de enige in Waalwijk met Zuid-Europeaanse roots.  
Mevrouw Breurkens-Garayer Lete komt uit Baskenland en woont samen met haar 
man John Breurkens al 56 jaar in Waalwijk. Vorig jaar waren ook zij zestig jaar  
getrouwd.

Elkaar leren kennen
Een voor in de boeken, zo speciaal is het liefdesverhaal van dit echtpaar. Meneer 
Breurkens was machinist op een schip dat regelmatig naar Renteria (Noord-Spanje) 
voer om fruit te laden. In dat dorp woonde Shela. De twee ontmoetten elkaar op een 
kermis in datzelfde dorp en hielden sinds dat moment contact met elkaar. Praten? 
Dat was niet altijd makkelijk. “Ik kocht woordenboeken waarin we allebei aanwezen 
wat we wilden zeggen,” vertelt meneer. Mevrouw vult aan: “Het was praten met han-
den en voeten. En natuurlijk veel gegiechel. We maakten ons eigen taaltje.”

Centrale ligging
Na de bruiloft in Renteria vertrok het echtpaar samen naar Nederland. Een aantal 
jaar woonden ze in Amsterdam. Uiteindelijk verhuisden ook zij naar Bloemenoord in 
Waalwijk.  Waarom? In eerste instantie door de woningnood in de hoofdstad. Maar, 
ook de centrale ligging van Waalwijk zorgde ervoor dat het echtpaar hier ging wonen. 

Totaal aantal briljanten bruidsparen:      5
Totaal aantal diamanten bruidsparen:   38
Gouden bruidsparen:                           166

Meer dan zestig jaar liefde bij het echtpaar Breurkens-Garayer Lete

Vanuit 
Baskenland 

naar 
Waalwijk

Joachim: “Ik vind het heel bijzonder dat ik een Koninklijke 
Onderscheiding heb gekregen, ook gezien mijn relatief 
jonge leeftijd en de hoogte van de onderscheiding. Familie 
en vrienden waren en zijn nu nog steeds enthousiast. Ze 
zeggen ook dat het helemaal verdiend is.”  

Airsoftsport
Joachim beoefent al zestien jaar de Airsoftsport. Een van 
de onderdelen is een fictieve militaire strijd waarbij twee 
of meerdere teams het tegen elkaar opnemen met repli-
ca’s van echte wapens. Wees gerust: de Airsoftapparaten 
schieten alleen kleine, ongevaarlijke en biologisch afbreek-
bare balletjes. De kleding, omgeving en het teamverband 
zorgen voor een zo realistisch mogelijk beeld. Op de vraag 
wat volgens Joachim zo leuk is aan de sport antwoordt 
hij: “Het buitenzijn met teamgenoten in de natuur en 
het historische aspect.” De Airsoftsport werd pas in 2013 
erkend en mogelijk in Nederland. Joachim en zijn team 
leverden een jarenlange strijd om politiek en overheid te 

overtuigen van het bestaansrecht van de sport. Hiervoor 
werkte hij onder andere nauw samen met het ministerie 
van Veiligheid en Justitie.    

Oprichten website
Niet alleen Airsoft is een belangrijk onderdeel van 
Joachim’s leven. Ook sarcoïdose is dat. Deze auto-im-
muunziekte heeft hij zelf. ‘Wat is dat precies?’ en ‘Hoe 
ga je met deze ziekte om?’ zijn vragen die hij regelmatig 
kreeg. “Ik richtte samen met een vriend de website op 
om zoveel mogelijk informatie te geven aan iedereen die 
iets met sarcoïdose te maken heeft. En om patiënten een 
platform te geven om uit hun isolement te komen en 
met elkaar in contact te komen,” vertelt Joachim.

In totaal kregen vijftien inwoners van de gemeente een 
Koninklijke Onderscheiding in 2016. Joachim Dekkers: “Ik vind het heel bijzonder dat ik een Koninklijke 

Onderscheiding heb gekregen.”
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Afspraak maken? 
Online via waalwijk.nl/afspraak

Wist u dat u makkelijk en snel online een afspraak bij ons in kunt 
plannen via waalwijk.nl/afspraak? Bijna de helft van onze klanten, 
zo’n 48% doet dat. Door (online) een afspraak te maken, voor-
komt u onnodig wachten. De gemiddelde wachttijd voor klanten 
die op vrije inloop langskomen, is 9:21 minuten. Voor klanten  
die wel een afspraak maken, is dat 4:42 minuten. Dat scheelt  
4 minuten en 39 seconden! 

Website bezoeken
Dat bijna de helft van onze klanten online een 
afspraak maakt, zien wij terug in de bezoekersaan-
tallen van de website waalwijk.nl. Gemiddeld krijgt 
deze ongeveer 2300 bezoeken per dag, waarvan de 
meesten voor de pagina ‘afspraak maken’ zijn. De 
top vijf best bezocht pagina’s zijn:

• Afspraak maken
• Paspoort/identiteitskaart aanvragen 
• Verhuizing doorgeven
• Openingstijden
• Milieustraat

In 2016 kregen wij 
ongeveer 288.000 externe  

telefoontjes binnen en  
15.287 externe e-mails.  

In 2016 heetten wij 484 baby’s welkom (waarvan 62 in 
Waalwijk zijn geboren), zijn er 2.376 mensen in Waalwijk 
komen wonen, vertrokken 1.735 inwoners uit Waalwijk en 
zijn  407 inwoners overleden. Het totaal aantal inwoners? 
Dat was op 31 december 2016 47.417.



De adem in

De gemeente, dat zijn wij

Zo zou het moeten zijn

De ridders van het Rode Kasteel

Bewakers van ons aller heil

De knechten van de burgers

Hen wacht een eenzaam lot

Verguisd en in de hoek gezet

Het nog net niet laatste oordeel

Maar wie zijn adem even inhoudt, stil

En kijkt, ruikt, voelt en proeft

Beleefd beleeft, en mee wil doen

Kan zelf zijn teerling werpen

Klagen is een vette hap, 

makkelijk maar smakeloos

Ontlezing breekt ook onze spiegels 

Jezelf bekijken vergt lef en pijn

Meedoen met hoofd en hart loont vele moeites

De oogst is trots, hoop, minder vrees

Waalwijkers rijgen zo hun jaar aaneen

Met verhalen achter droge cijfers

Geredde club, meer werk, zorg voor een ander 

Nieuwe brug, De Leest gegroeid, en...

Vertrouw elkaar, geef de ridders hun kans

Denk aan de toekomst van Biek de Bie

= Stadsdichter Joep Trommelen =

Nieuwe stadsdichter Joep Trommelen

Expertmeeting Waalwijk 2025

Ledverlichting in fietspad Waspik

Plannen voor het opknappen van de speeltuin Waesgeerd

Militaire herbegrafenis in Waspik
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