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COLOFON

Een inclusieve samenleving is 
een samenleving waarin ieder-
een kan en mag meedoen. Het 
woord 'inclusie' komt van het 
woord 'inclusief' en betekent 
'met inbegrip van'. Inclusie 
is het tegenovergestelde van 
uitsluiting.

Toch zijn er mensen die het 
gevoel hebben niet mee te 
kunnen en mogen doen. 
Bijvoorbeeld mensen met een 
lichamelijke of zintuiglijke 
beperking. Maar ook mensen 
die laaggeletterd zijn, armoede 
ervaren, vanuit een ander land 
naar Nederland gekomen 
zijn of vanwege hun seksuele 
geaardheid worden gediscrimi-
neerd. 

De gemeente Waalwijk wil 
graag weten wat de stand van 
zaken is en of er nog verbete-
ringen mogelijk zijn.  
TIPWAALWIJK is een onafhan-
kelijk burgerpanel en onder-
zoekt dit voor ons. Help je  
mee door een vragenlijst in te 
vullen over inclusie. Dat helpt 
ons enorm. Het kost je slechts 
5 minuten. Alvast bedankt voor 
je medewerking. 

De vragenlijst is online in te 
vullen via    
enquete.toponderzoek.com/ 
1073OL2

 ONDERZOEK OVER    
 INCLUSIE

Gemeente Waalwijk stapt over op  
nieuw meldsysteem Fixi
Vanaf maandag 30 mei kunnen meldingen voor de openbare ruimte 
gedaan worden met Fixi. Een snelle en simpele manier om bijvoor-
beeld een kapotte lantaarnpaal of overlast van 
personen te melden. 

Een kapotte lantaarnpaal, een losse tegel, zwerfafval of overlast van 
personen? Het is belangrijk dat inwoners dit melden om de open-
bare ruimte schoon, groen en veilig te houden. Nu kan dat onder 
andere met MijnGemeente App. Vanaf 30 mei werkt de gemeente 
alleen nog met Fixi. Met Fixi is het voor inwoners gemakkelijker om 
een melding te maken. Voor de gemeente is het met Fixi gemak- 
kelijker om meldingen af te handelen. 

Foto’s toevoegen en een openbare kaart 
Fixi heeft een gebruiksvriendelijke website en app. Het is mogelijk 
om foto’s toe te voegen aan je melding. Ook zien melders, op een 
openbare kaart of op dezelfde locatie, als een melding is gedaan 
over hetzelfde onderwerp. Daarnaast hoef je als melder niet op  
dezelfde locatie te zijn waarover de melding wordt gemaakt.

Melding via website en app 
Melding doen kan op de website van Fixi via www.waalwijk.nl/ 
melding of door de Fixi app te downloaden in de App Store of de 
Play Store. Deze app kun je downloaden op een smartphone.  
Met de Fixi app kun je de status van de melding in de gaten houden 
en kun je reageren op de melding als deze is afgehandeld door de  
gemeente. Of scan hieronder de qr-code. 

Telefonische melding 
Het blijft ook mogelijk om telefonisch een melding te doen via  
0416-683456. De klantencontactmedewerker voert dan de melding  
bij Fixi in. Per e-mail of telefonisch houdt de gemeente je als melder 
op de hoogte over de voortgang. 

LANTAARN STUK?
MELD HET MET FIXI
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DE Week van de Jonge Mantelzorger

Er zijn bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Wat velen niet 
weten, is dat jonge mantelzorgers hier ook onder vallen. Jongeren 
onder de 25 jaar die bijvoorbeeld zorgen voor een familielid. Die 
zich zorgen maken of zelf zorg en aandacht missen doordat ie-
mand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, 
psychische kwetsbaarheid en/of verslaving heeft. In de Week van 
de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni is er landelijk extra aandacht 
om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen waar nodig te 
ondersteunen. Voor jonge mantelzorgers is het werk wat ze doen 
vaak zo vanzelfsprekend, dat ze zelf niet beseffen dat ze mantel-
zorger zijn. Het hoort er voor hen vaak een beetje bij, omdat zij de 
situatie niet anders gewend zijn. Terwijl hun zorgsituatie vaak een 
grote impact heeft op hun persoonlijke leven en mentaal belastend 
kan zijn.

Activiteiten  
Organisaties zoals ContourdeTwern en Jongerencentrum Tavenu 
zetten zich in om jonge mantelzorgers bij elkaar te brengen en hen 
even hun zorgen te laten vergeten. ContourdeTwern organiseert op 
woensdag 1 juni bij Wij(k)dienstencentrum Zanddonk (Willaertpark 
2a) een spelletjesmiddag voor jonge mantelzorgers van acht tot 
en met twaalf jaar. Een middag waar zij weer kind kunnen zijn en 
even niet hoeven te denken aan (de zorgen van) thuis. De activiteit 
begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Aanmelden is niet 
nodig!

Daarnaast organiseert Tavenu op maandag 6 juni in Jongerencen-
trum Tavenu (Taxandriaweg 13) een chillavond voor jonge mantel-
zorgers. Jongeren kunnen hier vanaf 19.00 uur binnenlopen en met 
elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Ook wordt er informatie 
gedeeld over mantelzorg en kijken de jongerenwerkers van Tavenu 
samen met de jongeren of er praktische hulp nodig is in hun situ-
atie. Op basis daarvan zet Tavenu waar nodig met hen vervolg-
stappen.

 
 
Ken jij een jonge mantelzorger? 
De kans is groot dat er ook in jouw buurt kinderen opgroeien met 
zorgen en daardoor jonge mantelzorgers zijn. Binnen gemeente 
Waalwijk staan er personen klaar om hierbij te helpen. Informeer 
deze kinderen en hun ouders/verzorgers dat hulp beschikbaar is 
vanuit ContourdeTwern en de gemeente. Voor meer informatie over 
het hulpaanbod van ContourdeTwern kan je contact opnemen met 
Suze van Dijk via suzevandijk@contourdetwern.nl, 06-23489264 óf 
met Sabien van Dijk via sabienvandijk@contourdetwern.nl,  
06-51392762. Jongeren kunnen ook contact opnemen met Stefanie 
van Engelen van Tavenu. Zij is bereikbaar op 06-43887529 of via 
stefanievanengelen@tavenu.nl.

Ook mantelzorgcoach Erwin Fransen van de gemeente Waalwijk, 
kan je in contact brengen met organisaties die jonge mantelzorgers 
ondersteunen. Heb je zelf vragen of behoefte aan een gesprek over 
het zorgen voor een ander? Neem dan contact met hem op via het 
telefoonnummer 06-55298436 of via het e-mailadres  
mantelzorgcoach@waalwijk.nl.

Stem jij op onze campagne  
‘Afval is waardevol’?  
Wij zijn genomineerd voor de Afvalfonds Verpakkingen Award 
door onze communicatiecampagne ‘Afval is waardevol’! Een heel 
jaar lang vertelden onze inwoners en ondernemers over hoe zij 
slim met afval omgaan. Ook lieten we zien hoe onze afvalver-
werkers 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 nog tot 
29 mei: www.afvalfondsverpakkingenawards.nl/ 
genomineerden/gemeente-waalwijk
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De Dag van het Gescheiden Kind in het teken van ‘De kinderen scheiden mee’

Hoe brengt een kind zijn of 
haar gevoel onder woorden  
tijdens een scheiding? Tijdens 
de Dag van het Gescheiden 
Kind op 26 mei krijgen kinderen 
een stem om hun verhaal te 
delen. Zij krijgen deze dag wat 
extra aandacht, omdat het niet 
niks voor ze is dat vaste patro-
nen of vertrouwde omgevingen 
kunnen veranderen na een 
scheiding. Om hen zo goed  
mogelijk te helpen bij de schei-
ding van hun ouders, hebben 
wij het programma ‘De kinde-
ren scheiden mee’ opgezet. 

Het programma 
‘De kinderen scheiden mee’ is 
een gratis groepsprogramma 
voor kinderen van 6 tot 17 jaar 
uit de gemeente Waalwijk. In 
twee groepsbijeenkomsten  
komen kinderen bij elkaar om 
in verschillende werkvormen 
de scheiding van hun ouders te 
begrijpen en verwerken. Door 

kinderen met elkaar in gesprek 
te laten gaan over dit onderwerp, 
leren ze van elkaar en kunnen ze 
elkaar helpen. Alles wat de kinde-
ren deze twee bijeenkomsten ge-
daan en geleerd hebben, vertellen 
zij aan het einde van de tweede 
bijeenkomst aan hun ouders. 

Het programma is dus ook voor 
de ouders, niet alleen voor de kin-
deren. In één ouderbijeenkomst 
wordt algemene informatie ge-  
geven over hoe een kind een 
scheiding ervaart en hoe ouders 
hun kind hierin kunnen onder-
steunen.

Met dit programma hopen wij 
bij te dragen aan het verbeteren 
van het contact en de verbinding 
tussen ouder en kind. Ook willen 
we de kennis vergroten over (de 
gevolgen van) scheiding en wat 
ouders en kinderen eraan kunnen 
doen om het zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Op deze manier 

willen we problemen vermin-
deren of voorkomen die bij een 
scheiding kunnen komen kijken.

Aanmelden 
Aanmelden kan door de QR-code 
te scannen. Je komt dan direct 
uit bij het aanmeldformulier. Ook 
is het mogelijk om je telefonisch 
aan te melden door te bellen met 
team WijZ via 0416-683456  
(bereikbaar op maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur). Wil je meer informatie voor-
dat je je aanmeldt? Neem dan 
een kijkje op de website 
www.waalwijzer.nl/de-kinderen-
scheiden-mee. 

Mede, Geerde en Erve krijgen groene parkeerplaatsen

Op dit moment werken we in Mede, Geerde 
en Erve aan een nieuwe inrichting. Een van 
de verbeterpunten is meer groen en het beter 
opvangen van regenwater. Hiermee maken we 
Waalwijk weerbaarder tegen het veranderende 
klimaat, oftewel klimaatbestendig. De combinatie 
van groen, waterberging en parkeren hebben we 
gevonden in ‘groene parkeerplaatsen met gras’. 
Mede, Geerde en Erve zijn een van de eerste 
woonstraten in Waalwijk die ze krijgen.

Waarom groene parkeerplaatsen?
Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, 
ook in de gemeente Waalwijk. Het wordt warmer 
en er zijn vaker extreme regenbuien. Dit heeft 
steeds meer gevolgen voor onze leefomgeving. 
De extremere weersomstandigheden zorgen 
voor meer wateroverlast tijdens hevige buien 
en meer droogte bij langdurige hitte. Groene 
parkeerplaatsen zijn een goede oplossing 
om onze leefomgeving klimaatbestendiger te 
maken. Naast dat het een groener straatbeeld 
geeft, heeft het vooral voordelen voor de 
waterdoorlaatbaarheid. Het regenwater kan zo 
goed in de grond wegzakken. En zo is er minder 
wateroverlast op straat bij extreme buien. Ook 
wordt het grondwaterpeil aangevuld wat de 
gevolgen van droogte vermindert.

Hoe zien groene parkeerplaatsen er uit?
Groene parkeerplaatsen blijven parkeerplaatsen. 
Het zijn dus geen perfect groene gazonnetjes. De 
uitstraling is wisselend. In de zomer bij hitte en 
in de winter kan het er wat droog en dor uitzien. 
Dat herstelt zich vanzelf en het heeft verder geen 
invloed op de waterdoorlaatbaarheid.

Hoe zit het met onderhoud?
De groene parkeerplaatsen maaien we af en toe. 
En als het nodig is zaaien we bij. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden bepalen we hoe vaak 
dit nodig is. Ook verwijderen we een paar keer 
per jaar het zwerfafval.

Waar komen groene parkeerplaatsen?
Mede, Geerde en Erve zijn de eerste woonstraten 
in Waalwijk die groene parkeerplaatsen krijgen. 
Na een succesvolle test op het parkeerterrein 
aan de Taxandriaweg breiden we uit. We leggen 
dit jaar in een aantal woonstraten groene 
parkeerplaatsen aan. Zo doen we nog meer 
ervaring op. 

NK Tegelwippen 
Waalwijk doet mee aan het NK tegelwippen. 
Een strijd tussen ruim 100 gemeenten met 
als doel om zoveel mogelijk tegels te verruilen 
voor groen. Door het aanleggen van groene 
parkeerplaatsen in Mede, Geerde en Erve wippen 
we weer heel wat tegels. Uiteraard geven wij 
deze op. Maar ook jouw gewipte tegels uit de 
tuin kun je opgeven. Deze worden ook bij de 
tegelteller van onze gemeente opgeteld. Dat kan 
hier: nk-tegelwippen.nl/meedoen. Wie weet wint 
onze gemeente wel de Gouden schep of jij als 
inwoner de Publiekswipper award en een mooi 
prijspakket.

GEMEENTE WAALWIJK

Kom naar de ‘Dag van de Techniek’ 
op zaterdag 18 juni
Op zaterdag 18 juni is het de Dag van de Techniek. De gemeente 
Waalwijk doet hier dit jaar ook aan mee. Tussen 10.00 uur en 
16.00 uur kan iedereen met interesse in techniek langskomen op 
de “Ontdek techniek markt” op het terrein van BekkerLagram aan 
de Mechie Trommelenweg 12B in Waalwijk. Hier kunnen mensen 
kennismaken met werken in de techniek en technische bedrijven in 
Waalwijk.

Programma vrijdag 18 juni 
Tijdens de “Ontdek techniek markt” zijn zo’n 20 Waalwijkse tech-
niekbedrijven aanwezig. Er is van alles te doen voor jong en oud. 
Zo kun je in gesprek met bedrijven, maar ook aan de slag met tech-
niek. Beleef virtual reality, experimenteer met elektrotechniek en los 
een technische puzzel op. Liever een kijkje op de werkvloer nemen? 
Dat kan! Naast de “Ontdek techniek markt” kun je op zaterdag  
18 juni ook bij bedrijven langs voor een rondleiding op de werkvloer. 

Over de dag van de Techniek 
De Dag van de Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant. Het 
is een jaarlijks terugkerende dag die in het teken staat van werken 
in de techniek. De dag richt zich op basis- en middelbaar onderwijs, 
zij-instromers en inwoners met interesse in werken in de techniek. 
Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Meer informatie 
Meer weten over de Dag van de Techniek? Ga naar  
www.techniekgeniek.nl/dag-van-de-techniek-2022-in-waalwijk. 
Houd ook de social media kanalen van de gemeente Waalwijk in de 
gaten voor updates over zaterdag 18 juni. 
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Op 24 februari brak er oorlog uit in Oekraïne. Miljoenen mensen sloegen op de  
vlucht voor het geweld. Sommigen van hen kwamen in Nederland terecht.  
Ook in de gemeente Waalwijk zijn er opvanglocaties voor deze Oekraïense  
vluchtelingen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners helpen bij  
de opvang. Daar zijn we heel erg blij mee. Daarom laten we hen de komende  
weken graag aan het woord. We beginnen met Stefan Mandemakers van  
De Mandemakers Groep. 

In maart nam De Mandemakers Groep (DMG) contact op met het bestuur van onze  
gemeente. Jullie wilden graag hulp bieden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
Hoe zijn jullie op dat idee gekomen?

Deze oorlog komt heel dichtbij, zo simpel is het. We vroegen ons af: wat kunnen wij 
betekenen? Gaan we alleen geld doneren? Toen kwamen de eerste mensen vanuit  
Oekraïne naar Nederland toe. We dachten: wat kunnen wij nu voor hen doen? We 
keken naar onze eigen onderneming en telden 1 en 1 bij elkaar op. We konden beter 
producten geven dan iets anders.

Alleen al voor de opvang in Waalwijk zorgden jullie voor heel wat bedden, eettafels, gas-
fornuizen, banken, stoelen, nachtkastjes, lampen, spiegels en meer. Daar zijn we als  
gemeente heel erg blij mee. Hoe kiezen jullie de producten uit?

Wij konden gelukkig makkelijk producten reserveren. Onderdak wordt geregeld door 
de gemeente, inrichting regelen wij. Van meubels, bedden tot apparatuur. We kijken 
in overleg naar wat er mogelijk is, ook met de gemeente. Zij geven aan wat zij nodig 
hebben. Dan gaan wij na wat we kunnen leveren. We doen ons best met de voorraden 
die we hebben. Covid en natuurlijk de oorlog maken het wel moeilijker. 

Het klinkt als een goed doordachte actie waar jullie al een tijdje mee bezig zijn.  
Maar dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Waar en bij wie begon het? Hoe is deze 
actie ontstaan?

Een paar collega’s van de meubelafdeling hadden een fantastisch initiatief. Zij hiel-
den een inzamelingsactie voor Oekraïne, al vlak na het uitbreken van de oorlog. Die 
actie hadden zij zelf op touw gezet, vanuit de gemeenten waar ze wonen. Ze vroegen 
iedereen om spullen en sloegen die op in ons meubelmagazijn. Een groots opgezet 
initiatief binnen het bedrijf en dat pikten we op. Hier moesten we iets mee doen! Zo 
kwamen we op het idee om niet alleen ons magazijn, maar ook onze producten in te 
zetten.

En zo ging het balletje rollen. Maar dan staan er nog geen meubels en apparaten bij de 
opvanglocaties. Hoe ging dat praktisch? En wie zijn er vanuit De Mandemakers Groep  
bij betrokken?

Eigenlijk maar een klein groepje. Aanvragen komen binnen bij één vaste contactper-
soon. Wel zo makkelijk. Zo komen initiatieven gelijk bij de juiste persoon terecht. 
Daarna komt het op logistiek aan: ervoor zorgen dat de juiste producten op de juiste 
plek komen. Ook daar is een vaste groep mee bezig. Wat hebben we nu op voorraad? 
Wat kunnen we meteen leveren? We overleggen waar we wanneer terechtkunnen. 
En sommige mensen komen de producten zelf bij ons ophalen. Dan zetten wij alles 
klaar.

Wie vandaag vanuit Oekraïne hierheen vlucht, moet morgen een bed kunnen hebben. 
Dat is het belangrijkste en daar zorgen we samen voor.

“Wie vandaag hierheen vlucht, moet morgen een bed kunnen hebben.”

Dat klinkt bijna als een opdracht. Je vertelde in het begin dat de oorlog veel indruk maakt. 
En dat jullie bij De Mandemakers Groep voelden dat jullie iets moesten doen. Waarom 
vindt DMG dit zo belangrijk?

In januari leidden deze mensen nog een normaal leven. Een maand later werd hun 
wereld op z’n kop gezet. Zoiets onwerkelijks. En toch zo dichtbij. Een stroom vluch-
telingen kwam op gang, ook naar Nederland. Wij als familiebedrijf willen hen op een 
bepaalde manier thuis laten voelen. Hoe moeilijk dat ook is, en al lukt het nooit hele-
maal. Maar we doen ons best. En met ons vele andere initiatieven. Dat vind ik altijd 
bijzonder aan ons land. Als er echt iets gebeurt zoals nu in Oekraïne, dan komen we 
allemaal samen. 

De oorlog is bijna drie maanden aan de gang. Nog steeds slaan mensen in Oekraïne op de 
vlucht. Wat kunnen jullie nog meer doen als de vluchtelingen blijven komen?

De vraag is ook: voor hoe lang vangen we mensen op? Blijven ze langer hier, dan zou-
den we kunnen helpen met werk. Wij en andere bedrijven kunnen deze mensen dan 
bij- of omscholen. Ook dat willen we hun bieden. We hebben heel wat jobs waarin zij 
snel aan de slag kunnen. Denk aan logistiek. En is iemand goed in bepaalde talen? 
Dat schept ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het onderhouden van contacten. Van 
administratief werk tot bestellingen regelen. Het kan heel breed en divers zijn.

En verder gaan we door zoals we nu doen. Is er onderdak geregeld maar moeten er 
goederen komen? Als wij die kunnen leveren, dan willen we zeker helpen. Dat gaat 
niet eindeloos, maar voorlopig komt dat nog wel goed. 

We bedanken De Mandemakers Groep graag voor hun hulp! 

Stefan Mandemakers van De Mandemakers Groep

Wil je ook helpen en heb je een initiatief?  
Neem dan contact op met de gemeente  
Waalwijk via oekrainecrisis@waalwijk.nl.



Rookmelders vanaf 1 julli 2022 wettelijk verplicht

Rookmelders redden levens. Daarom geldt 
vanaf 1 juli 2022 een nieuwe wet: minimaal één 
rookmelder op iedere verdieping, in elke wo-
ning. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan.  
Je plakt ze makkelijk en snel op.  
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Waalwijk Inspiratieprijs

Op 18 september 2022 reikt de gemeente Waalwijk voor de tweede 
keer de Waalwijk Inspiratieprijs uit. Tot en met vrijdag 1 juli kan 
iedereen iemand anders of zichzelf nomineren. De Waalwijk  
Inspiratieprijs is een prijs voor inwoners die met kleine of grote 
initiatieven het verschil maken en iets doen voor anderen. Dit jaar 
heeft de inspiratieprijs het thema ‘verbinding’. 

Wat is het thema van dit jaar? 
Dit jaar heeft de prijs het thema ‘verbinding’. De reden voor dit 
thema: in 2022 is het 25 jaar geleden dat Waalwijk, Waspik en 
Sprang-Capelle met elkaar werden verbonden en samengingen als 
één gemeente. Ook terugkijkend op de afgelopen twee jaar was en 
blijft verbinding een belangrijk onderwerp. Denk aan de corona-
crisis en nu ook de oorlog in Oekraïne. Goede verbinding leidt tot 
mooie initiatieven, positiviteit en banden tussen mensen. Voor de 
Waalwijk Inspiratieprijs 2022 zoeken we ‘verbindende initiatieven’ 
uit de lokale samenleving.

Hoe nomineer je iemand? 
Nomineren kan tot en met vrijdag 1 juli 2022. Stuur jouw nominatie 
naar inspiratieprijs@waalwijk.nl. Zet het volgende in jouw nomina-
tie:

- Wie jij nomineert, wat diegene heeft gedaan voor anderen 
en waarom dit zo speciaal en inspirerend is. 

- Leg duidelijk uit waarom het een ‘verbindend initiatief’ is.

- Lever foto’s aan van het initiatief en van de persoon die je 
nomineert.

- Vermeld duidelijk de naam, adres en contactgegevens van 
jouw kandidaat. Vraag hiervoor wel toestemming aan deze 
persoon. De gemeente gebruikt deze gegevens alleen voor 
communicatie over de Waalwijk Inspiratieprijs 2022 en 
verwijdert deze na de prijsuitreiking.

- Geef ook jouw eigen naam, adres en contactgegevens 
door. 

De nominatie moet aan enkele voorwaarden voldoen.  
Deze voorwaarden en meer info vind je op de webpagina  
www.gowaalwijk.nl/inspiratieprijs. 

Weten hoeveel rookmelders jij nodig hebt? Check 
het op www.rookmelders.nl. Koop ze en plak ze 
op. Zo zorg je voor jouw veiligheid en die van je 
dierbaren en ben je klaar voor de nieuwe wet. 

Begin dit jaar zijn 
verschillende organisaties 
gestart met het project 
Verhalen Verbeelden. Het 
doel hiervan? Tijdens 
workshops herinneringen 
delen en luisteren naar 
elkaars ontroerende en soms 
verdrietige verhalen Maar dat 
is niet het enige! De handen 
worden ook uit de mouwen 
gestoken. 

Wat houdt het in?
Tijdens de workshops wordt 
procesmatig gewerkt aan 
een blijvende herinnering 
van het eigen verhaal. Want 

Workshop Verhalen Verbeelden
het mooie aan herinneringen 
en verhalen is dat je ze op 
allerlei manieren visueel kunt 
maken. Dit gebeurt in groepjes 
onder persoonlijke begeleiding 
van een docent. Zij helpen de 
deelnemers met het vormgeven 
van hun verhaal/herinnering.  

Aanmelden
De workshops zijn iedere 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 en 
van 14.00 tot 16.00 uur. Iedere 
deelnemer woont in totaal vijf 
bijeenkomsten bij. Lijkt dit je 
wat? Meld je dan aan bij het 
Kunstencentrum door te bellen 
naar 0416-561616. Vermeld 

hierbij dat je je aan wil 
melden voor de workshop 
Verhalen Verbeelden. 

Het project Verhalen 
Verbeelden wordt mogelijk 
gemaakt door subsidie 
van Lang Leve de Kunst, 
de Lionsclub Waalwijk, 
Gemeente Waalwijk en  
NOV/SOW.

Doe ook mee met de Week Zonder Afval!
Jaarlijks gooien we per persoon ongeveer 490 kilo afval weg. Ook al leveren we daarvan een groot deel 
gescheiden in zodat het gerecycled wordt, het is natuurlijk nog veel beter om de berg afval te ver- 
kleinen. Met simpele tips heb je met gemak een legere vuilniszak! Koop bijvoorbeeld vaker tweede-
hands spullen, neem je eigen waterfles mee voor onderweg, laat kapotte spullen repareren of  leen  
boeken uit. In de landelijke Week Zonder Afval (30 mei tot en met 5 juni) delen wij op social media elke 
dag een tip hoe jij minder afval weggooit. Doe jij ook mee? Kijk voor nog meer tips en inspiratie op 
www.weekzonderafval.nl. Ook daar kan je je ook aanmelden om elke dag een tip te ontvangen en vind 
je tijdens de campagneweek verschillende interessante podcasts.

Felicitaties voor diamanten  
bruidspaar Pullens-van Dongen
Locoburgemeester Dilek 
Odabasi heeft op vrijdag 6 mei 
2022 het diamanten bruidspaar 
Pullens-van Dongen bezocht. 
Zij feliciteerde het paar met hun 
60-jarig huwelijk in Waalwijk.  
De heer Pullens is 88 jaar 
en geboren in Waalwijk. Zijn 
vrouw is 83 jaar en geboren in 
Eindhoven. Het paar is op 4 mei 
1962 getrouwd in Waalwijk.

De heer Pullens is geen 
onbekende binnen de gemeente 

Waalwijk. Hij is de oudste 
motorrijder van Waalwijk en 
heeft een aantal kinderen gered 
van de verdrinkingsdood.
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AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op waalwijknotubiz.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:
Sluisweg 1 Waalwijk: uitbreiden bedrijfsgebouw aan de achterzijde (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 12-05-2022
Nabij Grotestraat/Winterdijk Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 1381): kappen 1 els (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 12-05-2022
Nabij Molenvlietstraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie F nr. 3317): snoeien 21 houtopstanden (toestem-
ming Kap) Datum ontvangst 09-05-2022
Industrieweg 8 Waalwijk: plaatsen weegbrug (toestemming Bouw) Datum ontvangst 17-05-2022
Hoogeinde 35 Waalwijk: aanbrengen brandscheidingen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 13-05-
2022
Julianalaan 26 Sprang-Capelle: renoveren kozijnen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 25-04-2022
Paulus Potterstraat 11 Waalwijk: vervangen garage voor atelier voor hobbymatige doeleinden (toestem-
ming Inrit/uitweg, toestemming Bouw) Datum ontvangst 20-05-2022
Olympiaweg 8 Waalwijk: gebruiken pand voor kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toestem-

ming Handelen in strijd met ruimtelijke regels) Datum ontvangst 19-05-2022 
Cartografenweg 32a Waalwijk: verbouwen bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum ontvangst 
19-05-2022
’t Vaartje 106 Waspik: afsplitsen woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
met ruimtelijke regels) Datum ontvangst 13-05- 2022
Procedure 1a is van toepassing. 

AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-
ning zijn ingetrokken: 
’t Vaartje 106 Waspik: splitsen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
met ruimtelijke regels) Datum ingetrokken 23-05-2022

Procedure 1a is van toepassing.

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 contact-gegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’. 

OPENBAAR TOEGANKELIJK 
De raadsbijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis  
(Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk voor  
publiek. Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten ook volgen via de  
livestream: waalwijk.notubiz.nl/live.

AGENDA 
In verband met Hemelvaartsdag is de eerstvolgende raadsbijeenkomst op  
donderdag 2 juni.

DONDERDAG 2 JUNI OM 19:30u – GESPREKSAVOND 
De raad neemt op donderdag 9 juni een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD/RAV
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Hart van Brabant
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Salha
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Midden – West-Brabant
• Jaarrekening 2021 en meerjarenraming 2024 – 2026 Baanbrekers

• Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst  
Midden-en West-Brabant

• Opkoopbescherming
• Nota van uitgangspunten begroting 2023 gemeente Waalwijk
• Bouwplan ’t Vaartje 8 Waspik
• Aanwijzingsbesluit geen verklaring van geen bedenkingen  

Jeroen Boschsstraat 
• Aanpassing verordening startersleningen  

Wilt u op 2 juni één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raads-
leden en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór 
maandag 30 mei. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel 
in de mail. 
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REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Burgemeester Dalleustraat 5 Waalwijk: vervangen ramen, een deur en kozijnen (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 17-05-2022
Grotestraat 357a Waalwijk: verbouwen bedrijfsruimte en woning (toestemming Bouw, toestemming Han-
delen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 17-05-2022
Namenstraat 1 Waalwijk: verbreden uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 17-05-2022
Loeffstraat 46 Waalwijk: verbreden uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 17-05-2022
Dr. Schaepmanlaan 18 Waalwijk: vervangen kozijnen/gevels woonhuis (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 20-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET  
6 WEKEN IS VERLENGD 
Kerkstraat 141 Sprang-Capelle: bouwen klimtoren met tokkelbaan (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-05-2022
Nieuwevaart 15 Sprang-Capelle: kappen 6 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 19-05-2022
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:
Grotestraat 357a Waalwijk: nummeraanduiding 357a is ingetrokken. De nummeraanduidingen 357a en 
357b zijn vastgesteld Datum bekendmaking 17-05-2022
Kloosterheulweg 12 Waalwijk: nummeraanduidingen 12 (Kloosterheulweg) en 8g en 8h (Energieweg) zijn 
ingetrokken. Nummeraanduidingen 12 en 14 (Kloosterheulweg) en 8g en 8h (Energieweg) zijn vastge-
steld Datum bekendmaking 20-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
• Evenementenvergunning voor het organiseren van de Avondvierdaagse Waspik van dinsdag 14 tot 

en met vrijdag 17 juni 2022 door diverse straten in Waspik. Besluit is verzonden op 16 mei 2022. 
• Evenementenvergunning voor het organiseren van het Beachvolleybaltoernooi op zondag 12 juni 

2022 van 09.00 uur tot 24.00 uur, op zondag 10 juni 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur en van 
10.00 uur tot 19.00 uur op de beachvolleybalvelden, op de locatie Lindenheuvel in Waspik. Besluit 
is verzonden op 18 mei 2022.

• Exploitatievergunning voor het exploiteren van een Cafetaria op de locatie Victoriestraat 37 in Waal-
wijk. Besluit is verzonden op 18 mei 2022. 

• Evenementenvergunning voor het Urban Fest op zaterdag 18 juni 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur, 
op de Markt en het Raadhuisplein in Waalwijk. Beluit is verzonden op 23 mei 2022. 

 

VERKEER

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.
Beukenlaan t.h.v. Esdoorstraat: 24-05-2022 t/m 25-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzienin-
gen.
Akkerlaan vanaf Groenwoudlaan tot Berkenlaan: 07-06-2022 t/m 01-07-2022 i.v.m. rioleringswerkzaam-
heden. Vijverlaan bereikbaar vanuit Groenewoudlaan.
Valkenvoortweg tussen afwateringskanaal en gemeentegrens: 02-06-2022 i.v.m. asfalteringswerkzaam-
heden. Omleiding wordt ter plaatse middels borden en verkeersregelaars aangegeven.

SPRANG-CAPELLE:
Winterdijk t.h.v. Capelse Hof / Vier Heultjes: 30-05-2022 t/m 31-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nuts-
voorzieningen. Omleiding via Hogevaart, Julianalaan, Heistraat, Wendelnesseweg Oost en Hoofdstraat. 
Fietsers via Kruisvaart.

WASPIK:
Geen wegafsluitingen
 

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). 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 heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder genoemde per-
sonen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Nederland, en inge-
schreven 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: 
• B.F. Pereira Goncalves, geboren op 01-02-1984, de datum van het voornemen is 26-04-2022. Het 

besluit is genomen op 19-05-2022.
• M. Wolniczak, geboren op 20-09-1997, de datum van het voornemen is 28-04-2022. Het besluit is 

genomen op 19-05-2022.
• P. Dinu, geboren op 22-07-1971, de datum van het voornemen is 01-04-2022. Het besluit is geno-

men op19-05-2022.

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 informatie 
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). 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 inge-
schreven 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
M.H.M. Brooks, geboren op 16-11-1981, de datum van het voornemen is 17-05-2022. 
• J. Vaccaro, geboren op 30-04-1992, de datum van het voornemen is 18-05-2022.
• R.A.J. van der Heijden, geboren op 18-05-1975, de datum van het voornemen is 18-05-2022.
• G. Bartolini, geboren op 15-12-1988 , de datum van het voornemen is 18-05-2022.
• P.A.J.M. van Winden, geboren op 03-05-1966, de datum van het voornemen is 18-05-2022.
• M. Hegyesi, geboren op 06-08-2002, de datum van het voornemen is 18-05-2022.

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 publica-
tie 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. 

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie personen (BRP). Hierin staan onder andere 
uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. U kunt ons schriftelijk vragen deze gege-
vens geheim te houden.

Wat kunt u doen?
U kunt een aanvraagformulier downloaden op www.waalwijk.nl of u kunt het verzoek via de website in-
dienen. Let op: omdat u zich moet legitimeren, heeft u een DigiD nodig om digitaal een aanvraag in te 
kunnen dienen. U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen bij team Publiekszaken of een afspraak 
maken aan de publieksbalie om de geheimhouding te laten registreren.

Geheimhouding
De gemeente is altijd verplicht uw gegevens op verzoek door te geven aan politie, justitie, Belasting-
dienst en maatschappelijke instellingen met een wettelijke taak. Daar verandert een verzoek tot geheim-
houding niets aan.  

Als u een verzoek om geheimhouding heeft ingediend, geven wij uw gegevens niet aan:
• advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure.
• niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen. 
• Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
 
De gemeente geeft nooit zonder uw toestemming gegevens aan particulieren en commerciële  
instellingen. 

Meer informatie leest u op www.waalwijk.nl onder geheimhouding persoonsgegevens.


