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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

Programma Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei is het Dodenherdenking. Onze gemeente 
staat hierbij stil in de drie kernen met de volgende programma's.

    SPRANG-CAPELLE  
   (onder leiding van Oranjevereniging Wilhelmina)

Wegafsluiting Tilburgseweg, de Kerkstraat, rotonde Tilburgseweg  
(eetcafé James) en Piet Klerkx rotonde.

18.50 uur      Samenkomst in de ‘Hervormde  
  Gemeente Sprang’
19.45 uur Stille tocht naar het Jan de Rooij monument aan  
  de Tilburgseweg   
  Kranslegging door wethouder Bakker
19.58 uur Signaal Taptoe 
20.00 uur Twee minuten stilte
  Het Wilhelmus 
  Toespraak door wethouder Bakker 
  Kransleggingen/defilé van de inwoners

    WAALWIJK 
    (onder leiding van mevrouw Mo van Bavel)

Wegafsluiting Burgemeester Moonenlaan, tussen de Mr. van 
Coothstraat en de Kerkstraat (incl. de zijstraten)

19.45 uur Verzamelen bij het oorlogsmonument aan de  
  Burgemeester Moonenlaan in aanwezigheid van  
  Clan Lamont Pipe band en de Big Band
19.49 uur         Openingswoord door mevrouw Mo van Bavel
19.51  uur         Dodenappel voorgelezen door de heer  
  Frans Simon
19.58 uur Kranslegging door wethouder van den Hoven 
19.59 uur            Signaal taptoe
20.00 uur Twee minuten stilte
         Het wilhelmus
          Toespraak door wethouder van den Hoven 
  Bloemstuk neerleggen bij oorlogsmonument  
  door leerlingen adoptieschool Teresia 
               Krans en bloemen neerleggen bij geadopteerde  
  Indië-monument door leerlingen van Walewyc- 
  Mavo 
           Kranslegging namens de korpsen/defilé 

    WASPIK
    (onder leiding van Oranjevereniging Oranje Boven afd. Waspik)

Wegafsluiting van de Raadhuisstraat.

18.50 uur Samenkomst in de Protestantschristelijke  
  gemeente Waspik         
19.00 uur Start programma en toespraak door  
  burgemeester Ausems
19.45 uur Stille tocht naar het monument (in het park  
  naast de Rabobank)
  Kranslegging door burgemeester Ausems
19.58 uur Taptoe signaal
20.00 uur Twee minuten stilte
  Het Wilhelmus
  Kransleggingen/defilé langs het monument  
  door inwoners  

Michel Tromp nieuwe gemeente-
secretaris van gemeente Waalwijk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft Michel Tromp 
(49) op dinsdag 19 april 2022 benoemd als nieuwe gemeente- 
secretaris en algemeen directeur van de gemeente Waalwijk. Hij 
volgt per 1 juni 2022 Jan Lagendijk op, die op 31 mei 2022 met  
pensioen gaat. 

Een goede bekende 
Michel Tromp is een goede bekende in gemeenteland. Zijn voorlief-
de voor de lokale samenleving zit er stevig in, eigenlijk al zijn hele 
loopbaan. Vanaf 2007 vervult hij de functie van gemeentesecretaris. 
En binnenkort dus in Waalwijk. Nu werkt Michel nog als gemeente-
secretaris van Baarle-Nassau. Ook is hij directeur ABG, de ambte- 
lijke organisatie van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en 
Rijen.

Eerdere loopbaan 
Tussen 1996 tot 2005 werkte Michel in verschillende functies voor 
de gemeenten Barendrecht, Goirle, Roosendaal en Baarle-Nassau. 
In 2007 maakte hij de overstap naar de gemeente Goirle. Eerst als 
adjunct-directeur en vanaf 2009 als gemeentesecretaris en alge-
meen directeur. In 2017 kreeg hij diezelfde functie in de gemeente 
Zevenaar. Vanaf 2020 is hij ook Algemeen Commandant Bevolkings-
zorg in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Keuze voor Waalwijk 
Michel wil vooruit en kunnen groeien. Als persoon en met de orga-
nisatie die hij aanstuurt. Waarom dan Waalwijk? “Omdat Waalwijk 
zowel qua schaal als opgaven precies bij mij past. Denk aan de 
duurzaamheidsopgave of aan de transformatie van het centrum  
van winkel- naar verblijfsgebied”, aldus Tromp. 

Collega’s uitdagen 
“Maar nog belangrijker: de cultuur past bij mij als persoon.  
Gedreven, no-nonsense en samen nieuwe wegen verkennen. Ik 
daag collega’s graag uit om buiten de gebaande paden te denken. 
Zo halen we meer uit ons werk en benutten we kansen. Altijd in het 
belang van de inwoners, bedrijven en instellingen van Waalwijk. Ik 
heb echt enorm veel zin om samen een bijdrage te leveren aan de 
Waalwijkse gemeenschap.”

Verbinding maken en begrijpen 
Burgemeester Sacha Ausems is blij met de komst van Michel 
Tromp: “Michel past als mens en met zijn ervaring bij Waalwijk als 
ondernemende pionierstad. Hij maakt verbinding en wil begrijpen. 
Zijn kennis en ervaring zet hij op een prettige en krachtige manier 
in. Dat doet hij vol humor en positieve dynamiek.”

Michel is getrouwd, woont in Goirle en heeft vier kinderen.
COLOFON

 SPREEKUUR  
 OMBUDSCOMMISSIE

De gemeente Waalwijk heeft 
een eigen onafhankelijke 
Ombudscommissie. Je kunt 
zonder afspraak terecht bij het 
eerstvolgende inloopspreekuur 
van de Ombudscommissie op 
donderdag 19 mei tussen 12.00 
en 13.00 uur in het stadhuis. 
Aanmelden mag wel, maar is 
niet nodig. Het kan gaan over 
alle klachten die te maken 
hebben met hoe de gemeente 
met je omgaat. Een lid van de 
Ombudscommissie luistert 
naar je verhaal en probeert je op 
weg te helpen. Kijk voor meer 
informatie op www.waalwijk.nl/
ombudscommissie of bel naar 
06 - 55227260. 

In verband met bevrijdingsdag
is het stadhuis gesloten op:  

• donderdag 5 mei 

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

 GESLOTEN OP   
 BEVRIJDINGSDAG

Binnenkort expositie van Broma's Palet in stadhuis
Broma’s Palet, de vereniging voor teken- en schilderkunst uit Waalwijk, exposeert van 4 mei tot en met 
30 mei in het stadhuis. Bij de tentoonstelling tonen de leden hun schilderijen die zij het afgelopen jaar 
maakten. Hierbij is te zien welke cursussen zij afgelopen jaar volgde. Schilderen met paletmes en stil-
levens zoals de oude meesters dit deden met olieverf, licht en schaduw. Het resultaat is een mooie ex-
postie die je gratis kunt bekijken tijdens de openingstijden van het stadhuis. Broma’s Palet geeft vluch-
telingen uit Oekraïne de gelegenheid te komen schilderen. Ook hoopt Broma’s Palet dat deze expositie 
meer mensen inspireert om te gaan schilderen. 



Woensdag 27 april 2022

Gratis workshop regenwater  
afkoppelen

Netwerkbijeenkomst  
Alsjeuitelkaargaat Waalwijk

Op vrijdag 13 mei organiseren we samen met NLgaat.nu een work-
shop regenwater afkoppelen. Een inspirerende bijeenkomst over het 
nut van het afkoppelen van regenwater. Met voorbeelden laten we  
je zien hoe je makkelijk zelf af kunt koppelen. Je kunt ter plekke  
ervaren hoe je een regenpijp doorzaagt of een regenton aansluit. 
Op het einde is er alle gelegenheid om vragen te stellen over jouw 
persoonlijke situatie. Neem dus vooral ook foto’s mee van jouw tuin 
(bijvoorbeeld genomen vanuit een bovenraam) en regenpijpaan-
sluiting. 

Wanneer: vrijdag 13 mei 
Hoe laat: inloop vanaf 18.30 uur         
Waar: Sporthal de Slagen, De Gaard 2, Waalwijk 

Zin om aan de slag te gaan? Meld je dan aan vóór 11 mei. Dat kan 
per e-mail aan afkoppelsubsidie@waalwijk.nl. Zet in het onderwerp 
‘aanmelden workshop regenwater afkoppelen’. Geef in de e-mail  
aan je naam en met hoeveel personen je komt. 

Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Kom jij als professional in con-
tact met ouders die uit elkaar 
gaan? Weet jij wat er allemaal 
wordt aangeboden op het ge-
bied van scheiden? Of wil je 
weten wat jij hierin kan beteke-
nen? Kom dan op  
donderdag 12 mei naar de net-
werkbijeenkomst van Alsjeui-
telkaargaat Waalwijk! Tijdens 
deze bijeenkomst kun je je laten 
informeren over de mogelijk-
heden binnen de gemeente 
Waalwijk op het gebied van 
scheiden. Kom in contact met 
andere professionals tijdens 
de netwerkborrel en denk mee 
over hoe we informatie binnen 
ons eigen netwerk verder kun-
nen brengen. Zie jij kansen voor 
Alsjeuitelkaargaat Waalwijk? We 
gaan graag met je in gesprek op 
12 mei.  

Bestrijding eikenprocessierups
Binnenkort starten we weer met het bestrijden 
van de eikenprocessierups. De eerste rupsen zijn 
aangetroffen, maar hebben nog geen brandharen 
die de overlast veroorzaken. Hét moment om 
te starten met het preventief bespuiten van de 
bladeren van bomen. Dat gebeurt niet alleen 
overdag, maar ook ’s avonds, in de nacht en ’s 
ochtends vroeg. Op plekken waar beschermde 
dagvlindersoorten voorkomen, worden de rupsen 
weggezogen.

Waar bestrijden we
We bestrijden de eikenprocessierupsen in de 
openbare ruimte waar het verantwoord is en 
waar vorig jaar veel overlast was. Nesten op 
plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals 
scholen, sportcomplexen en zorginstellingen 
bestrijden we eerder. We bestrijden niet in 
natuurgebieden of op particulier terrein. 

Hoe en wanneer bestrijden we
Bestrijden doen we op verschillende manieren en 
op verschillende momenten. 

Met een biologisch bestrijdingsmiddel
De bladeren van bomen waar de eikenprocessie- 
rups zich mee voedt, bespuiten we met een 
biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari WG). Dat 
doen we voordat de rupsen brandharen hebben. 
De rupsen eten deze bladeren en gaan daardoor 
dood. Als er voldoende bladeren aan de bomen 
zitten, starten we met dit preventief bestrijden. 
Dat is meestal eind april, begin mei. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden.

Het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari WG 
is niet schadelijk voor mens of dier. Het zorgt 
ervoor dat de eiwitten in de maag van de rups 
kristalliseren. Dit beschadigt de maag zodat de 
rups sterft. Dat gebeurt ongeveer een week na  
het eten van het blad. 

Door nesten weg te zuigen
Op plekken waar beschermde vlindersoorten 
voorkomen mogen we volgens de 
natuurwetgeving niet biologisch bestrijden. 

Hier kunnen we de rupsen bestrijden door ze 
weg te zuigen. Deze manier heeft wel meer 
(gezondheids-)risico voor de uitvoerende 
medewerkers. Daarom gebruiken we deze manier 
alleen als er een gevaar is voor de gezondheid Dit 
wegzuigen doen we in de maanden mei, juni en 
juli.

Met natuurlijke vijanden
Eigenlijk zorgen natuurlijke vijanden, 
zoals de sluipwesp, roofwantsen en vogels 
voor een natuurlijk evenwicht. Omdat de 
eikenprocessierups niet uit Nederland komt, is 
er nog geen goed evenwicht in het ecosysteem 
van eten en gegeten worden. De natuur kan de 
overlast dus nog niet zelf oplossen. De mens 
en dus wij als gemeente helpen hier een handje 
in. Zo proberen we een goede basis te maken 
voor natuurlijke vijanden. Daarom hingen we de 
afgelopen tijd veel nestkastjes voor koolmezen en 
pimpelmezen op. Daarnaast werken we aan het 
vergroten van de biodiversiteit door onder andere 
bloemrijke bermen te maken. Deze natuurlijke 
bestrijding kost tijd en heeft vooral invloed op 
lange termijn.

Meld nesten!
Het melden van nesten is belangrijk. Ga niet zelf 
bestrijden. Geef je melding door op  
www.waalwijk.nl/melding of laat het ons weten 
via 0416-683456.

Invloed op de gezondheid
De brandharen van de eikenprocessierups 
kunnen klachten geven zoals hevige jeuk en 
irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Meestal 
verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij 
ernstige klachten is het verstandig om contact op 
te nemen met de huisarts. 

Meer weten? Kijk op www.waalwijk.nl/
eikenprocessierups

Meld je aan via:  
www.alsjeuitelkaargaat.nl/
netwerkbijeenkomst-waalwijk

Wanneer:  
Donderdag 12 mei           
Inloop (koffie/thee):  
15.30 – 16.00 uur 
Start:  
16.00 – 18.00 uur 
Waar:  
Theater de Leest,  
Vredesplein 12 in Waalwijk 

Stem jij op onze campagne ‘Afval is waardevol’?  
Wij zijn genomineerd voor de Afvalfonds Verpakkingen 
Award door onze communicatiecampagne ‘Afval is waar-
devol’! Een heel jaar lang vertelden onze inwoners en on-
dernemers over hoe zij slim met afval omgaan. Ook lieten 
we zien hoe onze afvalverwerkers het afval verwerken en 
waarom het zo belangrijk is afval te scheiden. De jury 
van Stichting Afvalfonds Verpakkingen is erg enthousiast 
over deze aanpak over en daarom zijn we genomineerd. 
Stem jij (ook) op onze campagne? Dat kan tot 29 mei: 
www.afvalfondsverpakkingenawards.nl/genomineerden/
gemeente-waalwijk



Woensdag 20 april 2022

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 Verwielstraat 2b 01 Waalwijk: aanpassen bouwwerk in verband met brandveiligheid (toe-
stemming Bouw) Datum ontvangst 29-03-2022
Berkhaag 15 Sprang-Capelle: bouwen bedrijfsgebouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 05-04-2022
Wilgenplantsoen kavel 1 Waspik: het bouwen van een woning (toestemming Bouw, toestemming Inrit/
uitweg) Datum ontvangst 11-04-2022
Tielenstraat 13 Waalwijk: herindelen bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum ontvangst 08-04-2022
Elzenweg 1 Waalwijk: vestigen van een kinderdagverblijf (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 09-04-2022
Talmastraat 52 Waalwijk: vestigen kapsalon en plaatsen dakkapel (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 14-04-2022
De Kroonweg 4 Waalwijk: vestigen van meerdere bedrijven in een bedrijfspand (toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 05-04-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Tegenover Reiger 50 Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie B nr. 6180): kappen hagenbeuk (toestemming 
Kap) Datum bekendmaking 19-04-2022
Raadhuisplein 2 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 985): aanbrengen gevelbelettering (toestemming 
wijzigen Rijksmonument, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 20-04-2022
Veerweg 11 Sprang-Capelle: veranderen van schuur (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-04-
2022
Energieweg 4 Waalwijk: wijzigen van gebruik voor groothandel in dierbenodigdheden (toestemming 

Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 21-04-2022
Mr. Mackaystraat 19 Waalwijk: plaatsen nieuwe ramen in gevel (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 22-04-2022
Markt 2-3 Waalwijk: verbouwen pand t.b.v. vestigen horecaonderneming en realiseren terras in-
clusief terrasschermen en parasols (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruim-
telijke regels) Datum bekendmaking 26-04-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS 
VERLENGD 
't Vaartje 106 Waspik: splitsen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 14-04-2022
Vijverlaan 10 Waalwijk: herbouwen horeca LIDO (toestemming Bouw, toestemming Werk en 
werkzaamheden uitvoeren, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 19-04-2022 

Procedure 1a is van toepassing.

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

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het 66 jaar bestaan van CV de Tekstwip-
pers op vrijdag 6 mei 2022 van 17. 00 uur tot 00.00 uur, op de locatie Markt 8b in Waal-
wijk. Besluit is verzonden op 13 april 2022.

• Evenementenvergunning voor de feestelijk opening BFC 2 magazijn bij Bol.com op maan-
dag 16 mei 2022 van 14.00 uur tot 17.00 uur, op de locatie Pakketweg 2 in Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 13 april 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Zomermarkt Bloemenoord op zon-

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’. 

BESLUITEN VAN RAADSVERGADERING VAN DONDERDAG 21 APRIL 
Op 21 april was er een openbare raadsvergadering. De besluitenlijst van deze 
vergadering vindt u op www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur of neem contact op met 
de griffie.

AGENDA 
De raad is de komende twee weken met meireces. Op donderdag 19 mei is de 
eerstvolgende raadsbijeenkomst. Deze informatieavond gaat over de Wet open 
overheid (Woo) en het mobiliteitsplan. De openbare bijeenkomst is voor alle in-
woners toegankelijk en door de livestream te volgen via waalwijk.notubiz.nl/live.



Woensdag 20 april 2022

dag 26 juni 2022 van 09.00 uur tot 18.00 uur, op de locatie Bloemenoordplein en Wederikstraat in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 19 april 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Triathlon De Langstraat op zondag 5 juni 
2022 van 10.00 uur tot 13.30 uur met start en finish op de locatie Drunenseweg 23 in Waalwijk. Be-
sluit is verzonden op 19 april 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Toertocht De Klassieker De Langstraat op 
zaterdag 24 september 2022 van 07.00 uur tot 17.00 uur met start en finish op de locatie De Gaard 
4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 april 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het Straattheaterfestival op zondag 29 mei van 
09.00 uur tot 18.00 uur in de binnenstad van Waalwijk. Het besluit is verzonden op 24 april 2022.

 
ONTWERPBESLUIT ALCOHOLVERGUNNING 
De burgemeester van Waalwijk is voornemens een alcoholvergunning te verlenen voor de inrichting 
SCHOENenCAFE op de locatie gelegen aan het Raadhuisplein 1, 5140 GB in Waalwijk. Het betreft hier 
een vergunning aan een paracommerciële rechtspersoon.  
Ter regulering van paracommercie worden aan de vergunning voorwaarden verbonden (geen alcohol-
verstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard alsmede beperking van tijden wanneer de ver-
gunning geldt). Op grond van artikel 6 van de Alcoholwet is de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Dit wil zeggen dat de aanvraag en het ontwerpbe-
sluit alcoholvergunning met ingang van 29 april 2022 zes weken ter inzage liggen tijdens openingstijden 
bij de frontoffice op het stadhuis in Waalwijk. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terin-
zagelegging zienswijzen met betrekking tot  het ontwerpbesluit, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de burgemeester van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB in 
Waalwijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdig voor afloop van de termijn een afspraak maken met 
mevrouw S.M.P. Gagliardi of de heer F.N.J. Moonen van het team Vergunningverlening & Belastingen, 
via telefoonnummer 0416-683456. Na afloop van de termijn zal onder afweging van eventueel kenbaar 
gemaakte zienswijzen een besluit genomen worden waartegen  beroep openstaat. Ik wijs u erop dat in 
principe alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een 
zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Procedures 1 en 2 zijn 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.

VERKEER
 
WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opne-
men met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitin-
gen 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. 
Burg. De Geusstraat  vanaf kruising Gerben de Vriesstraat tot Frans Slaatsstraat: 25-04-2022 t/m 
13-05-2022 i.v.m. reconstructie. 
Vijverlaan: 16-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Parkeerplaats Vijverlaan 
bereikbaar via Hoefsvenlaan. 
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 Mo-
zartlaan.

SPRANG-CAPELLE: 
Tilburgseweg tussen Kerkstraat en Piet Klerxplein: 04-05-2022 tussen 19.30 u. en 20.30 u. i.v.m. 
dodenherdenking. 
Willem van Gentsvaart t.h.v. nr. 26: 02-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nuts-
voorzieningen. Omleiding wordt ter plaatse d.m.v. borden aangegeven. Huisnummers 28 t/m 44 
zijn bereikbaar via Eendennestweg. Overige huisnummers bereikbaar via noordzijde. 
Piet Klerxplein (rotonde t.p.v. de Gaard): 02-05-2022 t/m 07-05-2022 i.v.m. reparatiewerkzaamhe-
den. Omleiding wordt via omliggende wegen middels bebording aangegeven. Parkeerterrein de 
Gaard wordt ontsloten via tijdelijke verbinding aan de westkant op de Noorder Allee. 
Halvezolenpad tussen Wendelnesseweg Oost en Dullaertweg: 09-05-2022 t/m 01-06-2022 i.v.m. 
aanleg buis. Omleiding via Dullaertweg en Heistraat.

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

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: 
Borgesius Waalwijk B.V., Havenweg 18 Waalwijk 
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 april 2022 tot en met  
26 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.
 

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN 
 
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). On-
derzoek 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 heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder genoemde 
personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn 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. Er is 
een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden inge-
schreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt:  

• P.A. Kielesinski, geboren op 22-01-1980, de datum van het voornemen is 10-03-2022. Het besluit 
is genomen op 19-04-2022

• J.A. Ramirez Feliz, geboren op 01-03-1997, de datum van het voornemen is 17-03-2022. Het be-
sluit is genomen op 19-04-2022.

• A.M. Ramirez Feliz, geboren op 27-01-1996, de datum van het voornemen is 17-03-2022. Het be-
sluit is genomen op 19-04-2022

• J. Wojtyra, geboren op 26-08-2001, de datum van het voornemen is 17-03-2022. Het besluit is 
genomen op 19-04-2022

• C.G.L. Jongbloed, geboren op 06-11-1980, de datum van het voornemen is 18-03-2022. Het be-
sluit is genomen op 14-04-2022

• W. Stanczyk, geboren op 14-07-1987, de datum van het voornemen is 10-03-2022. Het besluit is 
genomen op 21-04-2022

• A. Dimitrov, geboren op 23-06-1998, de datum van het voornemen is 15-03-2022. Het besluit is 
genomen op 21-04-2022

• R.P. Pashev, geboren op 31-03-1987, de datum van het voornemen is 15-03-2022. Het besluit is 
genomen op 21-04-2022

• S. Iancu, geboren op 08-06-1976, de datum van het voornemen is 18-03-2022. Het besluit is ge-
nomen op 21-04-2022

• C.D. Dinu, geboren op 03-10-1979, de datum van het voornemen is 18-03-2022. Het besluit is 
genomen op 21-04-2022

• G. Cea Reynoso, geboren op 19-04-1997, de datum van het voornemen is 23-03-2022. Het besluit 
is genomen op 21-04-2022

• F.S. Freire Ribero Da Silva, geboren op 22-03-1976, de datum van het voornemen is 23-03-2022. 
Het besluit is genomen op 21-04-2022

• D.P. Moreira Bastos Da Silva, geboren op 26-01-1994, de datum van het voornemen is 24-03-
2022. Het besluit is genomen op 21-04-2022

• R. Vanneste Luis, geboren op 29-03-1986, de datum van het voornemen is 24-03-2022. Het be-
sluit is genomen op 21-04-2022

• R. Morillo Velarde Arias, geboren op 24-10-2000, de datum van het voornemen is 29-03-2022. 
Het besluit is genomen op 21-04-2022

• G. Kacperski, geboren op 10-03-1975, de datum van het voornemen is 29-03-2022. Het besluit is 
genomen op 21-04-2022

Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van 
verhuizing hebben gedaan zoals dat moet volgens de wet BRP.

Bent u het niet eens met een uitschrijving of een boete? 
U kunt het college van burgemeester en wethouders tot 6 weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit laten weten dat u het niet eens bent met een uitschrijving of met een boete. Dit heet bezwaar 
maken. U kunt bezwaar maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat. Meer infor-
matie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar.

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). On-
derzoek 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 perso-
nen 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 inge-
schreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• D.M. Kowalska, geboren op 08-09-1993, datum voornemen 21-04-2022 

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 
mondeling laten weten (een zienswijze kenbaar maken). Stuur dan binnen twee weken na deze publi-
catie een brief naar het College van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u liever monde-
ling uw mening doorgeven, bel dan met het team Publiekszaken, telefoon 0416-683456. 


