
Woensdag 6 april 2022

Op deze pagina lees je  
wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.

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

Nieuwe inrichting voor Akkerlaan,  
Drunenseweg en Eikendonklaan

Praat mee over mobiliteit tijdens 
live praatcafés 

We gaan de Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan verbeteren. 
We richten onder andere de kruising Akkerlaan-Drunenseweg en de 
wegen opnieuw in. Zo wordt het veiliger voor alle weggebruikers en 
stroomt het verkeer beter door. 

De planning
We verwachten na de bouwvak te starten met de werkzaamheden. 
Het duurt ongeveer zes maanden. We proberen zo weinig mogelijk 
overlast te veroorzaken.

De bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd één rijstrook en één 
fietspad open. Met borden maken we dit duidelijk. Over eventuele 
omleidingen informeren we inwoners later.

Kijk voor het ontwerp en meer informatie op  
www.waalwijk.nl/akkerlaan

Hoe we ons dagelijks verplaatsen van A naar B en welke vervoers-
middelen we daarvoor gebruiken, noemen we mobiliteit. Vanaf 
volgende week organiseert de gemeente drie live praatcafés over 
mobiliteit: in elke kern één. Tijdens de praatcafés hoor je meer over 
de ontwikkelingen binnen mobiliteit en wat de gemeente daarmee 
wil doen in jouw woonplaats. Ook kun je vertellen wat opvalt, 
wat je belangrijk vindt en wat je graag anders ziet. Je kunt hierbij 
genieten van een hapje en een drankje. Inschrijven is niet nodig.

Bezoek één van de drie praatcafés:  

• Waalwijk: donderdag 14 april, van 19.00 - 21.30 uur  
in het Stadhuis van Waalwijk

• Sprang-Capelle: woensdag 20 april, van 19.00 - 21.30 uur  
in Zalencentrum Zidewinde 

• Waspik: donderdag 21 april, van 19.00 - 21.30 uur  
in Buurthuis ’t Schooltje in Waspik 

Je kunt op elk moment binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 
Wilt je nu alvast je mening geven over mobiliteit in de gemeente? 
We hebben een enquête gemaakt waarin je kunt aangeven wat je 
belangrijk vindt. De enquête is bereikbaar via 
mobycon.mett.nl/waalwijk

In verband met Goede Vrijdag 
en tweede paasdag is het 
stadhuis gesloten op:  

• vrijdag 15 april
• maandag 18 april  

Storingsmeldingen kun je 
online doorgeven via  
www.waalwijk.nl
 
Is het spoedeisend? Bel dan 
0416-683456 en volg het  
keuzemenu.

 OPENINGSTIJDEN    
 PASEN

Bijeenkomsten voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers 
In de maand april starten we in Sociaal Cultureel Centrum Den 
Bolder in Waspik een nieuwe activiteit voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers. Afgelopen tijd werd de cursus ‘Dementie, 
geluk ermee…’ gehouden in Den Bolder, waarbij ondersteuning werd 
geboden in een 5-tal bijeenkomsten aan thuiswonende mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. Tijdens die bijeenkomst hebben 
we gesproken over een mogelijk vervolg op de cursus. Ook werd 
er gewezen op het initiatief van kerngroep Dementie Vriendelijke 
Gemeente (DVG) Waalwijk, waarbij één werkgroep wekelijks 
bijeenkomsten organiseert in het Parkpaviljoen in Waalwijk voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Dit initiatief realiseren we nu in Waspik met een laag-drempelige 
inloop voor mensen met dementie en hun mantel-zorgers Aan-
melding is niet nodig en er is ook geen indicatie nodig. Vrijwilligers 
gaan dit organiseren en een dementieconsulent van de gemeente 
Waalwijk is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Het 
moeten gezellige middagen worden waar niets moet, maar veel kan.

Waar: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19 in 
Waspik

Wanneer: Maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. De bijeenkomsten 
zijn op 11 april, 25 april en 2 mei. De inloop is vrij, dus aanmelden is 
niet nodig. 

Programma 1e bijeenkomst:
Er is een kennismaking met de vrijwilligers en de dementie-
consulent en een toelichting op de bijeenkomsten. Daarna is 
er tijd voor spelletjes (rummikub/geheugenkoffer) en voor wie 
belangstelling heeft een beweegactiviteit. 

 

 

 

 

PSV De Paardenvriend 
Drunenseweg 23, Waalwijk (tegenover Eikendonk) 

fietstraining 
voor 55-plussers die veilig en  

met plezier willen blijven fietsen 

donderdag 21 april 2022 

09.45 tot 15.30 uur 
 

meer info:  
Annika Jabroer, t 06-22750374 
www.gowaalwijk.nl/activiteiten/fietstraining 

 

             

Doe ook mee aan het onder-
zoek over onze zwembaden! 
Ga voor de vragenlijsten naar 
www.zwemmeninwaalwijk.nl

 ENQUETE  
 ZWEMBADEN

COLOFON

Voor sport- 
verenigingen en  
organisatoren van 
sportevenementen

 UITNODIGING     
 SPORTCAFÉ

Scan de QR voor  
meer informatie

DINSDAG  19 APRIL



AFSCHEID EN INSTALLATIE RAADSLEDEN
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart hebben de inwoners van de 
gemeente Waalwijk een nieuwe raad gekozen. Op dinsdag 29 maart is daarom 
afscheid genomen van de oude raad. Diverse raadsleden en fractievolgers zijn 
definitief gestopt.  Op woensdag 30 maart werden de nieuwe raadsleden beëdigd. 

Momenteel wordt druk gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie en een 
bestuursakkoord. Op donderdagavond 14 april gaat de raad hierover graag met 
u in gesprek. Wilt u als inwoner of maatschappelijke organisatie van gedachten 
wisselen of wilt u de raad wat meegeven? Meldt u zich dan voor 11 april aan. Voor 
de contactgegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’.

Wilt u meer weten over de coalitievorming? Kijk dan op waalwijk.notubiz.nl/
dossiers/56385

   ZETELVERDELING
  (op grootte van de verkiezingsuitslag)

  1.   Lokaal Belang  11
  2.   VVD   4
  3.   GroenLinksaf  3
  4.   Samen Waalwijk 2
  5.   SGP   2
  6.   CDA   2
  7.   D66   2
  8.   Lijst IJpelaar  1 
  9.   ChristenUnie  1 
  10. Sociaal Lokaal 1

WAALWIJKS PODIUM
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de 
raad? Dat kan tijdens het Waalwijks podium. Aanmelden kan bij de griffie. Voor de 
contactgegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’. 

Woensdag 6 april 2022

AGENDA
Alle raadsbijeenkomsten zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. Er gelden 
geen coronamaatregelen meer. 

DONDERDAG 14 APRIL OM 19:30u – 
GESPREKSAVOND
“Op weg naar een nieuw bestuursakkoord”
De nieuwe gemeenteraad heeft de overdrachtsdocumenten 
ontvangen en de verkiezingsuitslag besproken. De volgende 
stap is de vorming van een bestuursakkoord. Wilt u de partijen wat meegeven 
voor dit akkoord? Meld u aan als inspreker en u krijgt 2,5 minuut spreektijd.   

Bespreking raadsvoorstellen
De raad neemt op donderdag 21 april een besluit over de volgende 
raadsvoorstellen:
• 13e Wijziging GR Baanbrekers
• Bestemmingsplan Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14) in   
               Waspik
• Programma-indeling vanaf de begroting 2023
• Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Grootschalige  
 Opwek Duurzame Energie.
• Tweede wijziging Verordening precariobelasting 2021

Wilt u op 14 april één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden 
en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór maandag 11 
april. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel en mail naar  
griffie@waalwijk.nl. (Let op: Deze bijeenkomst is niet via de livestream te 
volgen.)

AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl  
en op waalwijk.langetermijnagenda.nl. Voor vragen kunt u mailen naar  
griffie@waalwijk.nl of bellen naar 0416-683445.

Christiaan Kuijten (links) kreeg een gemeentelijke 
erepenning. Hans van Tuyl (rechts) ontving een 
Koninklijke Onderscheiding.

Afscheid oude raad op 29 maart jl. Op de foto ontbreken 
Annelies Pauw, Yvette IJpelaar, Ad van Hamond, Hans 
van den Meerendonk, Richard Tiemstra.

Installatie nieuwe raad op 30 maart jl. Op de foto 
ontbreekt Niels Aussems.

Foto: Pix4Profs/Jules van Iperen Foto: Met Licht Geschreven Fotografie Foto: Met Licht Geschreven Fotografie

AGENDA
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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 
verzoeken u hiervoor contact op te 
nemen met de frontoffice bouwen, 
wonen en leefomgeving van team 
Vergunningverlening & Belastingen via 
het algemene nummer 0416-683456. 

De stukken en/of de ontwerpbesluiten 
en de stukken die daarop betrekking 
hebben 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 

vermeld) hebben de mogelijkheid om 
hun zienswijze schriftelijk of mondeling 
naar voren te brengen bij: het college 
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 
GB Waalwijk. 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 Waalwijk. Wilt u een mondelinge 
zienswijze indienen, neem dan contact 
op met de desbetreffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en 
cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de 
herinrichting/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. Schriftelijke 
inspraakreacties kunt u naar voren 
brengen aan het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. 
Omdat 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 
binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. Indien bekendmaking aan 
een belanghebbende eerder dan deze 
publicatie heeft plaatsgevonden, 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 dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de 
beslissende instantie en indienen 
bij (tenzij anders in de publicatie 

staat vermeld) de commissie 
Bezwaarschriften, Postbus 10150, 5140 
GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Als er sprake 
is van een spoedeisende zaak, kunt 
u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter bij de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team 
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

4. Beroepschrift 
(na uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag 
waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden 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 dagtekening, 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 ingediend bij de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. Een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter bij de rechtbank, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda.

5. Een officiële aanvraag / melding 
/ klacht / bezwaar / zienswijze kan 
behalve 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 voorwaarden voldoet.  
Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
 
INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Koolmees 10 Sprang-Capelle: plaatsen overkapping (toestemming Bouw) Datum ontvangangst 27-03-
2022
Tielenstraat naast nr 13 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nr. 942): bouwen bedrijfshal (toestemming 
Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 24-03-2022
Kerkstraat 141 Sprang-Capelle: bouwen klimtoren (toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-03-2022
Wim Sonneveldstraat 79 Waalwijk: vervangen kozijnen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 25-03-
2022
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:
Bachlaan 10 Waalwijk: aanleggen 8 padelbanen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 29-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-
ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Scharlo 22 Waspik: aanbrengen extra grond tegen dijk (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) 
Datum bekendmaking 29-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Hoogeinde 37 Waalwijk: plaatsen nieuwe gevelopening (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 29-
03-2022
Akkerwinde 11, 13, 15, 17 en 19, Ganzerik 1, 3, 5 en 7 en Brem 2, 4, 6, 8 en 10 Sprang-Capelle: onderhou-
den seniorenwoningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 29-03-2022
Valkenvoortweg 20 Waalwijk: realisatie tijdelijke campus huisvesting 270 arbeidsmigranten (toestem-
ming Inrit/uitweg, toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum be-
kendmaking 29-03-2022
Victoriestraat 33 Waalwijk: verbouwen van winkel/woning tot twee appartementen (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 30-03-2022
Schotse Hooglandersstraat 41 Waspik: wijzigen gevel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
31-03-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Van Hilststraat 20b Waalwijk: bouwen twee verdiepingen in bestaande magazijnstelling (toestemming 
Bouw) Datum bekendmaking 31-03-2022
Mr. van Hallstraat 11 Waalwijk: gebruiken pand tbv kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toe-
stemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-04-2022
Dr. Schaepmanlaan 27 Waalwijk: gebruiken pand tbv kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-04-2022
Kleiweg 10 Waalwijk:  oprichten van inrichting voor het inzamelen, opslaan, overslaan en verhandelen 
van afvalstoffen van derden, apparaten en installaties (toestemming Milieu) Datum bekendmaking 31-
03-2022
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 nummeraan-
duidingen zijn genomen:

Valkenvoortweg 20 Waalwijk: nummeraanduidingen 20a, 20b, 20c, 20d, 20e en 20g zijn vastgesteld 
Datum bekendmaking 29-03-2022
Cartografenweg 32 Waalwijk: nummeraanduiding 32 is ingetrokken. De nummeraanduidingen 32a, 32b 
en 32c zijn vastgesteld Datum bekendmaking 01-04-2022
Victoriestraat 33 Waalwijk: nummeraanduidingen 33 en 33a zijn vastgesteld Datum bekendmaking 30-03-
2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing 

ALGEMENE VERGUNNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN  
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:  
- Ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet voor de viering van het Thaise Nieuwjaar op zaterdag  
16 april 2022, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 30 maart 2022.
-  Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Roparun, voor het verkrijgen van toestemming om over 
Waalwijks grondgebied te rijden, tijdens de 31e Roparun op 5 en 6 juni 2022. Besluit is verzonden op  
30 maart 2022.
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van de viering van het Thaise Nieuwjaar op zaterdag  
16 april 2022, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 30 maart 2022.
-  Ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet voor diverse koningsdag evenementen in de periode van 
26 april tot en met 7 mei 2022, op het evenemententerrein aan de Akkerwinde in Sprang-Capelle.  
Besluit is verzonden op 30 maart 2022.
- Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement British Auto Jumble op zondag  
19 juni 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur, op het recreatieterrein aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 31 maart 2022.
-  Ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet voor het evenement British Auto Jumble  op zondag  
19 juni 2022, op het recreatieterrein aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 maart 
2022.
-  Incidentele standplaats voor het plaatsen voor het promoten van de Weijs opleiding, op zaterdag  
16 april 2022 van 08.00 uur tot 13.30 uur,  op de locatie Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Besluit verzon-
den op 31 maart 2022.                                                                         
- Alcoholvergunning voor het horecabedrijf Fu Ji b.v., op de locatie Grotestraat 224, 5141 HE in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 31 maart 2022.                                                                 
 - Ontheffing exploitatievergunningplicht en ontheffing voor het terras voor het 
hoeecabedrijf Fu Ji b.v., op de locatie Grotestraat 224a, 5141 HE in Waalwijk.                                                                                              
Besluit is verzonden op 31 maart 2022.  
- Evenementenvergunning voor het organiseren van de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 
2022, op de locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 1 april 2022.                                                                                                                                    
- Evenementenvergunning voor de Waalwijkse platenbeurs op zaterdag 7 mei, op zaterdag 2 juli en op 
zaterdag 27 augustus 2022 van 11.00 uur tot 17.00 uur, op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 1 april 2022. 
- Wijziging leidinggevende voor het horecabedrijf Les Saveurs, op de locatie Hoogeinde 50, 5142 GC in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 1 april 2022.

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 1 APRIL 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak rechts naast Diederikhof 30 in Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve 
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Diederikhof 30 in Waalwijk, door het plaatsen 
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 1 april 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
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WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op 
www.waalwijk.nl. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
 
Waalwijk:
Mede / Geerde / Erve: 02-03-2022 t/m 09-12-2022 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd. De wijk is ten allen tijden bereikbaar via één toegangsweg.
Herikstraat: 14-02-2022 t/m 15-04-2022 i.v.m. reconstructie.
Burg. De Geusstraat tussen Hein Jordanstraat en fietspad Oudestraat: 07-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. 
reconstructie. Omleiding via Noorder Allee, Jos van Wijlenstraat, Burg. Van Prooijenstraat.
Vijverlaan: 16-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Parkeerplaats Vijverlaan bereik-
baar via Hoefsvenlaan.
Winterdijk tussen Heulstraat en Hooisteeg: 04-04-2022 t/m 24-04-2022 i.v.m. tijdelijke herinrichting 
wegdek. Gedeelte ten westen van de Hooisteeg bereikbaar via de Hooisteeg.
Grotestraat, direct ten oosten van Thorbeckelaan: 08-04-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzie-
ningen. Omleiding via Groenstraat, Taxandriaweg, Laageindse Stoep en Molenvlietstraat.
Valeriaanstraat vanaf kruising Bevernelstraat t/m kruising Reigerbekstraat: 04-04-2022 t/m 02-05-2022 
i.v.m. reconstructie.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU

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

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
A.H.A. van Suijlekom en J.M. van Suijlekom-Versteeg, Veerweg 11 Sprang-Capelle 
Van Mossel Automotive B.V., Jan Vestersstraat 1 en 3 Waalwijk 
Ela Holding B.V., Industrieweg 13 Waalwijk 

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 april 2022 tot en met  
4 mei 2022. 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.

RUIMTELIJKE ORDENING

ONTWERP UITWERKINGSPLAN ‘LOMMERRIJK FASE 5B’  EN ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN), VOOR DE ACTIVITEIT ‘HET BOUWEN VAN EEN 
BOUWWERK’ TEN BEHOEVE VAN 31 WONINGEN.
Het College van Waalwijk maakt onder toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het 
Coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 12 juni 2014 voor bouwprojecten in het bestemmingsplan 
Driessen bekend dat met ingang van 7 april 2022 ter inzage liggen:
• het ontwerp uitwerkingsplan ‘Lommerrijk fase 5b’; 
• de ontwerp omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van 31 woningen; 

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten wes-
ten van de Burg. de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ 
en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de 
zuidzijde.

Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van genoemde wo-
ningen. Het ontwerp uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en 
is voorzien van een toelichting. De ontwerp omgevingsvergunningen zien toe op de bouw van deze 31 

woningen.

Coördinatie
De procedure van het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd onder toepassing van het coördinatiebesluit 
van de raad van 12 juni 2014 en het collegebesluit d.d. 29 maart 2022 met de procedure omgevingsver-
gunning voor het bouwen van deze 31 woningen.

Inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen voor de 31 woningen met bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 7 april 2022 gedurende zes weken  (t/m 18 mei 2022) voor een ieder 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstij-
den: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn 
de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).                                                                                                 

Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identificatienummer 
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase5b-ON01 en in PDF via de website van de gemeente, www.waalwijk.nl via 
zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren 
versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.
                                                                                               
Zienswijzen                                                                                                                      
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indie-
nen over zowel het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b als ten
aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunningen (activiteit: ‘het bouwen van een bouwwerk’) voor 31 wo-
ningen bij het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen 
in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl (zoek-
opdracht: voorwaarden mailbericht) en
aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder 
vermelding van zienswijze op ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b of, indien van toepassing, ont-
werp omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van 31 woningen in het plangebied van uitwerkingsplan 
Lommerrijk fase 5b. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toe-
lichting op de plannen kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883,  
pschreppers@waalwijk.nl (ontwerp-uitwerkingsplan) of de heer A.J.M. van der Minnen 0416-683864, tvan-
derminnen@waalwijk.nl (ontwerpbeschikking omgevingsvergunning). 

ALGEMENE BEKENDMAKING

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN 
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer 
wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Onder-
zoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.

Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in de 
BRP juist is. Daarom is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde personen niet 
meer bij te houden in de BRP. Zij worden door het college uitgeschreven uit Nederland, en ingeschreven 
in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats. 
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen. Op de 
hieronder genoemde datum is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen staan ingeschre-
ven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• V. Puni, geboren op 11-03-1963, de datum van het voornemen is 29-03-2022. 
• S. Takacs, geboren op 07-04-1979, de datum van het voornemen is 29-03-2022.
• R. Morillo Verlard Arias, geboren op 24-10-2000, de datum van het voornemen is 29-03-2022.
• G. Kacperski, geboren op 10-03-1975, de datum van het voornemen is 29-03-2022.
• A.J. Simoes da Silva Guerreiro, geboren op 26-08-1997, de datum van het voornemen is 01-04-2022.
 
Krijgt de gemeente Waalwijk binnen 2 weken na deze publicatie geen informatie over het adres van deze 
personen? Dan worden de personen waarschijnlijk uitgeschreven van het adres dat geregistreerd is in de 
BRP. Dat gebeurt met ingang van de datum van de brief die aan hen is gestuurd. Zij riskeren dan ook een 
boete krijgen van maximaal € 325,00.

Bent u het niet eens met dit plan? 
Als een uitschrijving op het geregistreerde adres tegen uw belangen ingaat, kunt u dat schriftelijk of mon-
deling laten weten (een zienswijze kenbaar maken). Stuur dan binnen twee weken na deze publicatie een 
brief naar het College van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u liever mondeling uw mening 
doorgeven, bel dan met het team Publiekszaken, telefoon 0416-683456. 


