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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

COLOFON

  AANVRAAG LINTJE
  VOOR 2023

Ken jij ook iemand die zich al 
jarenlang inzet voor de mede-
mens? Heeft deze persoon  
zich voor langere periode  
vrijwillig ingezet in de zorg,  
voor een club of vereniging? 
Draag deze persoon dan aan  
voor een Koninklijke Onder-
scheiding. Aanmelden voor de 
lintjesregen 2023 kan tot  
uiterlijk 1 juli 2022.  
 
Kijk voor de voorwaarden voor  
het aanvragen van een lintje op 
onze website www.waalwijk.nl/ 
koninklijkeonderscheiding

Voor informatie, aanvraag-
formulieren of andere vragen  
kun je contact opnemen met  
Bob de Gouw, Kabinetszaken,  
via 0416-683456 of mail naar 
kabinetszaken@waalwijk.nl 

Dementievriendelijke  
gemeenschap Waalwijk
Een dementievriendelijke gemeenschap is een gemeenschap  
waarin mensen met dementie volwaardig mee kunnen doen. Om 
dat te bereiken is de inzet van de hele samenleving noodzakelijk.  
De houding ten opzichte van dementie moet hiervoor die van 
acceptatie en waardering zijn. In de dementievriendelijke gemeen- 
schap ontstaan initiatieven die erop gericht zijn dat mensen met 
(beginnende) dementie zoveel mogelijk mee kunnen doen. 

Samenwerken voor een dementievriendelijke gemeenschap  
Om een dementievriendelijke gemeenschap te zijn is het van 
belang dat individuen, organisaties en bedrijven zich hiervoor 
inzetten. De gemeente Waalwijk streeft hiernaar en wil dit 
bereiken door een samenwerking aan te gaan met zoveel mogelijk 
organisaties en bedrijven die hieraan een bijdrage kunnen en 
willen leveren.

Daarom heeft de gemeente Waalwijk op 31 mei samen met 
negen andere partijen de samenwerkingsovereenkomst 
van DementieVriendelijke Gemeenschap (DVG) Waalwijk 
ondertekend. Samen gaan ze actief bijdragen aan het verbeteren 
van de ondersteuning in het omgaan met dementie. Dit doen ze 
voor mensen met dementie, hun mantelzorger(s) en betrokken 
familie, zodat hun kwaliteit van leven wordt verhoogd. Én zodat 
mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Deze 
partijen hebben getekend om hun krachten te bundelen tot 2025. 

De samenwerkende partners zijn:

• Alzheimer Nederland:
       Afdeling Midden-Brabant
• De Bibliotheek Waalwijk
• Zorggroep Elde 

Maasduinen
• Casade

• Mijzo
• ContourdeTwern
• Thebe Wijkverpleging
• Zorgboerderij Giersbergen
• Stichting Parkpaviljoen
• 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 kun je 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 of doe je mee aan een koperen 
spiraal wedstrijd tegen een robot. Ben jij net zo snel en nauw- 
keurig? Beleef virtual reality, los een technische puzzel op en test  
je eigen technische skills. Zie hoe duurzaamheid, techniek en voor-
uitgang samen kunnen gaan. Liever de “werkvloer” beleven?  
Tussen 9.00 uur en 12.00 uur kun je nieuwbouwproject Akkerlanen 
bezoeken en meekijken met het werk van een aannemer.

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, 
zijinstromers 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. 

INSPIRATIE
GEEF JE DOOR

WAALWIJK
inspiratieprijs

Wie nomineer jij voor de Waalwijk 
Inspiratieprijs? Kijk voor informatie  
op www.gowaalwijk.nl/inspiratieprijs  

NETWERKBIJEENKOMST  
OVER INCLUSIEF SPORTEN.  
KOM JE OOK?

Uitnodiging

Wat: kennis en ervaringen delen: wat is er nodig om te sporten  
als je een beperking hebt?
Voor: sport- en beweegaanbieders, zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen
Wanneer: donderdag 23 juni, 16.00 tot 19.15 uur (incl. buffet)
Waar: zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle
Meer info & aanmelden: www.gowaalwijk.nl/activiteiten/
netwerkbijeenkomst

Niet iedereen kan zomaar 
langs de deuren gaan om te 
collecteren. Er is een collecte- 
en wervingsrooster waarin je 
dit kunt checken. 

In juni collecteren deze  
landelijk goede doelen:
• Prins Bernhard Cultuur-

fonds
• EpilepsieNL
• Rode Kruis
• Maag Lever Darm stichting
• Nationaal MS Fonds 

Kijk voor de roosters op  
www.cbf.nl/collecterooster

COLLECTES
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"Het is lokaal en ze hebben direct iets aan onze hulp."

Miljoenen mensen zijn gevlucht sinds het uitbreken van de oorlog 
in Oekraïne. Ook in onze gemeente vangen we deze mensen op. 
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners helpen ons 
daarbij. Wij zijn dankbaar voor die hulp. Daarom laten we hen de 
komende weken aan het woord. Deze keer Jolanda Verhoeven van 
Colors@Home John Verhoeven. 

“Ik denk maar zo: je zou zelf maar je koffertje moeten pakken. En 
niet weten of je je huis ooit nog terugziet. Dit komt heel dichtbij. 
Daarom wilden we iets doen. En als iedereen iets doet, zijn deze 
mensen geholpen.”

Wat hebben jullie gedaan?
“We hebben de raambekleding verzorgd van een aantal panden 
waar de Oekraïners worden opgevangen. Denk aan gordijnen, 
rolgordijnen en inbetweens. 

Wij wilden graag helpen, maar wisten niet waar we moesten 
zijn. Geld geven zagen we niet zitten, maar we willen altijd wel 
meewerken aan liefdadigheid. Wij kijken dan wat we kunnen 
doen. Wat hebben we zelf? Wat kunnen anderen misschien nog 
gebruiken? Wie weet kunnen we zo helpen. Er komt vast wel iets 
op ons pad, dachten wij.”

En gebeurde dat ook?
“We werden gebeld door de gemeente. Die kans grepen we 

meteen aan. Er moesten verschillende opvanglocaties worden 
ingericht. Dan ga ik daar eerst kijken. Raambekleding die nog 
functioneert blijft hangen. Wat niet meer werkt moet eraf. 
Vervolgens meten wij alles op en bedenken we wat daar zou 
kunnen hangen. Wat werkt het beste? En wat is daarbij het 
goedkoopste? Het hangt ook van de plek af. Is het beneden 
en lopen er buiten veel mensen langs? Dan gaan we voor een 
inbetween. Daar kan licht doorheen, maar de bewoners hebben 
toch privacy. Komen de vluchtelingen op een bovenverdieping 
te wonen? Dan kiezen we bijvoorbeeld voor een rolgordijn dat 
helemaal open kan.”

Goede ideeën, maar dan?
“Vervolgens laten we alles op maat maken. We kijken wat we 
hebben liggen. Dat is trouwens allemaal nieuw. Denk aan 
misgemeten spullen of materialen in de verkeerde kleur. We 
gebruiken het voor het goede doel. Zo hoeven wij ons niet af 
te vragen wanneer die spullen eindelijk eens verkocht worden. 
En hebben we iets niet op voorraad? Dan overleggen we met 
de leverancier wat er mogelijk is. Als we alles compleet hebben, 
wordt het door ons gemonteerd en opgehangen. Tot slot gaan 
we zelf nog even kijken als alles hangt. De vluchtelingen zijn er 
dan vaak nog niet. We proberen alles klaar te hebben voordat zij 
komen.”

Ging het allemaal zo vlot? 
“Het is af en toe wel schakelen voor ons. Hoe goed moet het 
zijn? En wat hebben deze mensen echt nodig? In elk geval een 
ruimte die ze kunnen afsluiten. Waar ze privacy hebben en waar 
ze kunnen slapen. Dat moet gewoon goed zijn. Voor mij is het een 
knop omzetten: ik ben namelijk gewend om het allemaal mooi en 
prachtig te maken. Nu moet het vooral functioneel zijn en snel 
hangen. 

Als je 25 jaar geleden bij ons kwam, dan was het niet gelukt. 
Toen hadden we alles zelf nodig om ons bedrijf op te bouwen. 
Nu kunnen we gelukkig ook helpen. Dat doen we op deze 
manier omdat we de meeste spullen toch in huis hebben. Wij 
werken liever lokaal dan met een landelijke actie. Zo hebben de 
vluchtelingen direct iets aan onze hulp.”

Wat als er meer vluchtelingen komen?
“We zijn nog steeds bereikbaar en hebben nog het één en ander 
liggen. Zo niet, dan kijken we of onze leveranciers nog iets kunnen 
doen. Zolang het op deze manier kan, zullen we zeker helpen.”

We bedanken Colors@Home John Verhoeven voor hun hulp! 

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

Jolanda Verhoeven van Colors@Home John Verhoeven

Melding doen met Fixi
Een kapotte lantaarnpaal?  
Een losse stoeptegel? 
Zwerfafval?  
Overlast op straat?  
Meld het! 

Meldingen geef je gemakkelijk 
aan ons door via Fixi. Op de 
website waalwijk.nl/melding of 
met de Fixi app. De Fixi app is 
gratis te downloaden in de App 
Store of de Play Store. 

Samen zorgen we zo voor een 
schone en veilige leefomgeving. 
Meer weten? Kijk dan op  
waalwijk.nl/melding

ZWERFAFVAL?
MELD HET MET FIXI

  IDENTITEITS-    
  FRAUDE

Je hoort het steeds vaker: 
mensen die slachtoffer worden 
van identiteitsfraude. Iemand 
anders maakt dan van jouw 
persoonsgegevens gebruik 
om iets te kopen of een lening 
of abonnement af te sluiten. 
Vaak komen ze aan die gege-
vens via een bedrijf waar jij je 
gegevens hebt achtergelaten. 
Of doordat je zelf via internet 
jouw gegevens ergens hebt 
achtergelaten. Je kunt jezelf 
beschermen tegen identiteits-
fraude en het criminelen moei-
lijker maken. Bijvoorbeeld 
door zorgvuldig om te gaan 
met je identiteitsgegevens, 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs. 
Weten hoe en tips nodig? Kijk 
op www.rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/identiteitsfraude

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 
wettelijk verplicht
Rookmelders redden levens. 
Daarom geldt vanaf 1 juli 2022 
een nieuwe wet: minimaal één 
rookmelder op iedere verdie-
ping, in elke woning. Gelukkig is 
het plaatsen zo gedaan.  
Je plakt ze makkelijk en snel op.  

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. 

 ONLINE REGELEN

Wist je dat je veel zaken 
bij de gemeente Waalwijk 
online kunt regelen? Denk 
aan een uittreksel van 
persoonsgegevens of een 
verklaring omtrent gedrag. 
Maar ook een eigen verklaring 
of verhuizing regel je in de 
gemeente Waalwijk gemakkelijk 
online. Kijk voor alle zaken die 
je digitaal kunt regelen op: 
www.waalwijk.nl/onlineregelen
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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:
Schutweg 8 Waalwijk: magazijnverkoop d.d. 25-06-2022 en 26-06-2022 (toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 20-05-2022 
Herman Boerhaavestraat (Kad. Waspik sectie O nr. 1225): bouw van een woning (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 24-05-2022
Procedure 1a is van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning niet-
ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Talmastraat 52 Waalwijk: vestigen kapsalon en plaatsen dakkapel (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd met ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 31-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS 
VERLENGD 
De Kroonweg 4 Waalwijk: splitsen bedrijfsgebouw voor vestiging meerdere gebruikers (toestem-
ming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 30-05-2022
Procedure 1a is van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 28-06-2022  
IS OPGESCHORT 
Grotestraat 147 Waalwijk: verbouwen restaurant naar appartementen (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 30-05-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 23-06-2022  
IS OPGESCHORT 
Veerweg 4 Waspik: wijzigen indeling bedrijfswoning (toestemming Bouw, toestemming Milieu) 
Datum bekendmaking 01-06-2022
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 
contactgegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’. 

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

AGENDA
DONDERDAG 9 JUNI OM 19:30u  
PRESENTATIE COALITIEAKKOORD EN RAADSVERGADERING
De beoogde coalitiepartijen (Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en  
D66) presenteren hun coalitieakkoord. Aansluitend (vanaf circa 20:00u) 
 start de raadsvergadering.  

De raad debatteert en neemt een besluit over de volgende raadsvoorstellen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD/RAV
• Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Midden-en  

West-Brabant

• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 regio Hart van Brabant
• Jaarrekening 2021 en meerjarenraming 2024 – 2026 Baanbrekers
• Opkoopbescherming
• Aanpassing verordening startersleningen 
• Bouwplan ’t Vaartje 8 Waspik
• Nota van uitgangspunten begroting 2023 gemeente Waalwijk 

DONDERDAG 16 JUNI OM 19:30u  
BESPREKING COALITIEAKKOORD EN COLLEGEVORMING
Tijdens deze extra raadsvergadering bespreken de partijen het nieuwe 
coalitieakkoord. Daarna is de beëdiging van de vijf wethouders en de vier 
nieuwe raadsleden.
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REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Molenvlietstraat (Kad. Waalwijk sectie F nr. 3317): snoeien van 21 Haagbeuken (toestemming Kap) 
Datum bekendmaking 31-05-2022
Hof van Polanen (Kad. Waspik sectie G nr. 2491) en Veerstraat/Oude straat (Kad. Waspik sectie G nr. 
1150): kappen van 2 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 30-05-2022
Beethovenlaan (Kad. Waalwijk sectie E nr. 4118), Doorniklaan (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1595) en Mozart-
laan (Kad. Waalwijk sectie E nr. 4113): kappen van 3 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 
03-06-2022
Stijn Streuvelsstraat 35 Waalwijk: Gebruiken pand voor kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd met ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-06-2022  
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.  
 
BESLUIT TOT HET WIJZIGEN VAN EEN NUMMERAANDUIDING 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het wijzigen van een nummeraan-
duiding is genomen:
Wijnruitstraat 196a Waalwijk: nummeraanduiding 196a is gewijzigd in nummeraanduiding 98. Datum 
bekendmaking 30-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

BESLUIT TOT HET INTREKKEN EN VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het intrekken en vaststellen van 
nummeraanduidingen is genomen:
Raadhuisplein 35 Sprang-Capelle: nummeraanduidingen 35 is ingetrokken. De nummeraanduidingen 33, 
34 en 35 zijn vastgesteld. Datum bekendmaking 30-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
  Incidentele standplaats voor de verkoop van broodjes tijdens de avond 3-daagse Sprang-Capelle op  
  vrijdag 17 juni 2022 op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 30 mei 2022. 
-  Evenementenvergunning voor het organiseren van de Dag van de techniek op zaterdag    18 juni 2022,  
   op de locatie Industrieweg 82 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 30 mei 2022. 
- Evenementenvergunning voor het organiseren van Sterren Muziekfeest op het plein op dinsdag 14 juni  
  2022 van 19.00 uur tot 24.00 uur, op het Raadhuisplein, aangrenzend op de Markt in Waalwijk. Besluit  
  is verzonden op 8 juni 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.
Akkerlaan vanaf Groenwoudlaan tot Berkenlaan: 07-06-2022 t/m 01-07-2022 i.v.m. rioleringswerkzaam-
heden. Vijverlaan bereikbaar vanuit Groenewoudlaan.
Gansoyensesteeg: 08-06-2022 i.v.m. reparatie wegdek.
Zuiderkanaalweg tussen Veerweg (Sprang-Capelle) en Zomerdijk (weg naar veerpont Waalwijk): 17-06-
2022 t/m 21-06-2022 i.v.m. asfalteringswerkzaamheden.
Thorbeckelaan t.h.v. nr. 27 (direct ten noorden van Pieter Vreedestraat): 20-06-2022 t/m 22-06-2022 
i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.

SPRANG-CAPELLE:
Geen wegafsluitingen

WASPIK:
Vrouwkensvaartsestraat direct en zuiden van Stichtingsweg: 20-06-2022 t/m 10-07-2022 i.v.m. werk-
zaamheden t.g.v. natuurontwikkeling Westelijke Langstraat. Omleiding via ’t Vaartje, Tolweg, Juffrouw-
steeg en Geallieerdenweg.

VERKEERSBESLUIT 31 MEI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor Mr. Kappeyne van de Coppellostraat 2 in Waalwijk, alleen toe te 
staan ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Mr. Kappeyne van de Coppel-

lostraat 2 in Waalwijk, door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 
1990;
Bovenstaand besluit is op 31 mei 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
VERKEERSBESLUIT 2 JUNI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor  Noorder Parallelweg 89 in Waalwijk, alleen toe te staan ten be-
hoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van  Noorder Parallelweg 89 in Waalwijk, 
door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 2 juni 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

MILIEU

MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend, dat voor de volgende inrichting, maatwerk-
voorschriften zijn gesteld:

Adres: Havenweg 18 Waalwijk, Borgesius Waalwijk B.V
Omschrijving project: Maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden
Datum verzending: 30 mei 2022

De beschikking ligt ter inzage van 31 mei 2022 tot en met 12 juli 2022 bij de gemeente Waalwijk.

Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwa-
ren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van 
het besluit. De schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten-
minste het volgende omvatten:
naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de 
werking van het besluit. Daarom kan een belanghebbende, op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedu-
rende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden ingediend in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-
Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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 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
• P.P. Wegrzyn, 13-09-1993, 01-06-2022 

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. 


