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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

Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Op maandag 25 april ontvangen 1000 inwoners van de gemeente  
Waalwijk een uitnodiging om mee te doen aan het cliëntervarings- 
onderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2022 (Wmo).  
De uitnodigingen met vragenlijst worden verspreid onder een  
willekeurige groep inwoners die in 2021 contact hebben op-
genomen met de gemeente Waalwijk, omdat zij een hulpvraag 
hadden. Zij vroegen bijvoorbeeld om een aanpassing in huis, 
een rolstoel of een scootmobiel. Oplossingen die je zelf moet 
regelen of betalen, of een verwijzing naar een andere dienst of 
organisatie horen hier ook bij. Deze zaken vallen onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Om uit te vinden hoe er met jouw hulpvraag is omgegaan, kan het  
zijn dat je een uitnodiging krijgt om mee te doen met het onder- 
zoek. Het is belangrijk om te weten dat niemand toegang krijgt tot 
jouw persoonlijke antwoorden. De gemeente ontvangt  
de antwoorden wel, maar deze zijn anoniem. De resultaten van het  
onderzoek worden in de zomer van 2022 bekendgemaakt op de  
website www.waarstaatjegemeente.nl. Hier worden ze vergeleken  
met de resultaten van andere gemeenten. Ook maken we de resul- 
taten bekendmaken via www.waalwijk.nl en de gemeentepagina in  
Weekblad Waalwijk.

Aanpassingen rotonde Piet 
Klerxplein

Hoe kun je de gemeente bereiken?

Om het verkeer op de rotonde Piet Klerxplein beter door te laten 
stromen, brengen we vanaf maandag 2 mei tot en met zaterdag 
7 mei nieuwe markeringen aan. Ook vervangen we het asfalt. 
We sluiten de rotonde op de kruising met Noorder Allee – De 
Gaard – Tilburgseweg af. Het verkeer leiden we om met borden. 
Parkeerterrein De Gaard sluiten we door een tijdelijke verbinding 
aan de westkant aan op de Noorder Allee. Dit terrein blijft dus 
gewoon bereikbaar.

Heb je een vraag of opmerking?  
Je kunt op verschillende 
manieren contact opnemen met 
medewerkers van de gemeente 
Waalwijk. Kijk hieronder welke 
mogelijkheden er zijn.

Website
Wil je een melding maken? 
Bijvoorbeeld van een losliggende 
tegel, kapotte lantaarnpaal 
of zwerfafval? Of van een 
verdachte situatie zoals dealen 

COLOFON

 EMAILSERVICE        
 'OVER UW BUURT'

Steeds meer inwoners en 
ondernemers willen berichten 
van overheidsinstanties over 
ontwikkelingen in hun buurt of 
wijk digitaal ontvangen. Daarbij 
gaat het om vergunningen, 
(bouw)plannen en regelgeving 
zoals de verbouwing van een 
huis of een terrasvergunning.   

Via de mailservice 'Over uw 
buurt' van Overheid.nl bieden 
overheidsorganisaties zoals 
gemeenten, provincies en 
waterschappen deze informatie 
eenvoudig, snel en gebundeld 
aan. Via www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt meld  
je je aan voor deze service. Je 
kunt zelf instellen welk type 
berichten je wilt ontvangen. 

In verband met Koningsdag
is het stadhuis gesloten op:  

• woensdag 27 april

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

 GESLOTEN OP   
 KONINGSDAG

Fatma 34 jaar, vrijwilliger

WIE VERDIENT
EEN

L  NTJE

Dit is Fatma. Zij is al jaren vrijwilliger bij een zorgboerderij voor demente ouderen. 
Zij is zorgzaam en enthousiast en daarmee een voorbeeld voor anderen. Ken jij ook  
iemand die zo maatschappelijk bevlogen is? Vraag dan een lintje aan!  Doe dit vóór 1 juli. 
Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

  e-mailservice 
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of een drugspand? Dit kan 
makkelijk, snel en anoniem via 
onze website www.waalwijk.nl/
melding

MijnGemeente App
Net als via onze website kun 
je via de MijnGemeente App 
makkelijk, snel en anoniem 
meldingen doen. Download 
de app via Google Play of App 
Store.

Telefoon 
Van maandag tot en met 
donderdag kun je 0416-683456
bellen tussen 8.30-17.00 uur en 
vrijdag van 8.30-12.30 uur.

WhatsApp 
Korte vragen kun je ook via 
WhatsApp stellen, 06-27349254. 
Ook van maandag tot en met 
donderdag tussen 8.30-17.00 
uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 
uur. 

E-mail
De gemeente is te bereiken 
via info@waalwijk.nl. Wil je 
persoonsgegevens of andere 
privacygevoelige informatie naar 
ons mailen? Gebruik hiervoor 
Zivver. Kijk voor meer informatie  
hierover op www.waalwijk.nl/
contact

 Enquete zwembaden
Doe ook mee aan het onderzoek over onze zwembaden!  
Ga voor de vragenlijsten naar www.zwemmeninwaalwijk.nl
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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.

AGENDA

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:
Burgemeester van der Klokkenlaan 21 Waalwijk: het plaatsen van een schuur (toestemming Bouw, toe-
stemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 04-04-2022
Raadhuisplein 1 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 985): aanbrengen gevelbelettering op een Rijksmo-
nument (toestemming wijzigen Rijksmonument, toestemming Bouw) Datum ontvangst 24-03-2022
Energieweg 4 Waalwijk: wijzigen van gebruik voor groothandel in dierbenodigdheden (toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-04-2022
Kasteellaan 9 Waalwijk: beroepsmatig gebruiken van een bijbehorend bouwwerk (toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 30-03-2022
Cartografenweg 6 Waalwijk: opknappen buitengevel pand (toestemming Reclame-uiting, toestemming 
Bouw)
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 363 Waalwijk: vervangen kapconstructie (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 11-04-
2022
Laageinde 90 Waalwijk: bouwen aanbouw en plaatsen dakkapel (toestemming Bouw, Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-04-2022

Watersnip 37-39 Waspik: kappen boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 12-04-2022
Grotestraat 92 Waalwijk: plaatsen 28 zonnepanelen (toestemming wijzigen Gemeentelijk monu-
ment, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 13-04-2022
Mr. van Coothstraat 49 Waalwijk: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 14-04-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN  
IS VERLENGD 
Poelruitstraat 28 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 perso-
nen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-04-2022
Procedure 1a is van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN 
GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND: 
- Evenementenvergunning voor Zeskamp Spellen en Maestro avond op vrijdag 22 april 2022 van  
  16.00 uur tot 24.00 uur, op zaterdag 23 april 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 op het evenemen 
  tenterrein Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 12 april 2022.  
- Evenementenvergunning voor Koningsnacht en Koningsdag op dinsdag 26 april van 14.00 uur  
  tot 24.00 uur, op woensdag 27 april 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.30 uur op het evenementen 
  terrein Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 12 april 2022.
- Evenementenvergunning voor QMusic Feestavond & Plusdag Foodtruckfestijn op vrijdag 29  

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’. 

AGENDA 
Alle raadsbijeenkomsten zijn voor publiek openbaar en toegankelijk.  
Belangstellenden kunnen ook via de online livestream alle bijeenkomsten  
volgen. Ga naar waalwijk.notubiz.nl/live

DONDERDAG 21 APRIL OM 19:30u – RAADSVERGADERING 
In deze raadsvergadering debatteert de raad en neemt een  
besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid
• Beëdiging fractievolgers
• Benoeming twee plv. leden voor de commissie onderzoek geloofsbrieven

• Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Daandels
• Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Grootschalige opwek 

Duurzame Energie
• 13e wijziging GR Baanbrekers
• Bestemmingsplan Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14) in Waspik
• Tweede wijziging Verordening precariobelasting 2021
• Programma-indeling vanaf de begroting 2023
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  april 2022  
  van 14.00 tot 24.00 uur, op zaterdag 30 april vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur op het evenemententerrein  
  Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 12 april 2022.  
-Evenementenvergunning voor Tentdienst & Sprang-Capelle Music op zondag 24 april 2022 van 14.00  
  uur tot 24.00 uur en op donderdag 5 mei van 14.00 uur tot 24.00 uur op het evenementen- 
  terrein Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 12 april 2022.  
- Evenementenvergunning voor Bingo & Bevrijdingsoptocht op vrijdag 6 mei 2022 van 08.00  
  uur tot 24.00 uur, op zaterdag 7 mei 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 op het evenementen- 
  terrein Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 12 april 2022.  
- Evenementenvergunning voor Koningsdag Besoyen op dinsdag 26 april 2022 van 19.00 uur tot  
  24.00 uur, op woensdag 27 april 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur en van 08.00 uur tot  
  22.00 uur, op het grasveld Gradenboog aan de Orteliuslaan in Waalwijk. Besluit is verzonden  
  op 14 april 2022.

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 11 APRIL 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten:

- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende  
gehandicaptenparkeerplaats op de Hendrikus Chabotstraat 8 in Sprang-Capelle, op te heffen. 

Bovenstaand besluit is op 11 april 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

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.
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 be-
reikbaar 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.
Valeriaanstraat vanaf kruising Bevernelstraat t/m kruising Reigerbekstraat: 04-04-2022 t/m 02-05-
2022 i.v.m. reconstructie.
Burg. Moonenlaan tussen Mr. van Coothstraat en Kerkstraat: 04-05-2022 tussen 19.30 u. en 21.15 u. 
i.v.m. dodenherdenking.
Sweelinckstraat t.h.v. nr. 50: 28-04-2022 i.v.m. werkzaamheden aan riolering. Omleiding via Mozart-
laan.

SPRANG-CAPELLE:
Tilburgseweg tussen Kerkstraat en Piet Klerxplein: 04-05-2022 tussen 19.30 u. en 20.30 u. i.v.m. do-
denherdenking.
Willem van Gentsvaart t.h.v. nr. 26: 02-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoor-
zieningen. Omleiding wordt ter plaatse d.m.v. borden aangegeven. Huisnummers 28 t/m 44 zijn be-
reikbaar via Eendennestweg. Overige huisnummers bereikbaar via noordzijde.

WASPIK:
Raadhuisstraat: 04-05-2022 tussen 19.00 u. en 20.45 u. i.v.m. dodenherdenking.


