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COLOFON

  GROEI EN BLOEI
  PLANTENFESTIJN

Zaterdag 18 juni organiseert 
Groei & Bloei De Langstraat 
weer het “Plantenfestijn”. 
Een gezellig en klein ‘groen’ 
festijn. Je kunt er terecht voor 
een enorm aanbod aan leuke 
vaste planten, struiken en 
(fruit) bomen. Veel plantjes 
zijn gekweekt door leden van 
Groei & Bloei De Langstraat. 
Dit is een vereniging voor 
mensen met groene vingers. 
Maar er is ook aanbod van 
professionele kwekers. Het 
doel is om bij nog meer men-
sen het grote belang van een 
groene leefomgeving onder de 
aandacht te brengen. 

Gemeente Waalwijk ook  
aanwezig 
De gemeente Waalwijk staat 
ook op het Plantenfestijn. 
Onze groenadviseur vertelt je 
graag hoe je je tuin groener 
kunt maken. De watercoach 
adviseert je over het afkop-
pelen van regenwater. Zo laat 
hij bijvoorbeeld zien hoe je 
gemakkelijk zelf een regenton 
kunt aansluiten. Ook kun je 
bij hem terecht voor de subsi-
diemogelijkheden.

Winactie gratis regenton 
Tijdens het Plantenfestijn 
maak je kans op een gratis 
regenton. Raad het aantal 
stenen in de pot en misschien 
win jij wel een van de tonnen. 
Bezoek dus onze stand!

Wanneer: zaterdag 18 juni 
Waar: terrein van kwekerij 
Struijk, Nieuwevaart 62 in 
Sprang-Capelle 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

Kijk voor meer informatie over 
het Plantfestijn op  
delangstraat.groei.nl

Tot zaterdag!

Speciale opening Schoenenkwartier voor alle inwoners van de 
Langstraat op dinsdag 21 juni
Op dinsdag 21 juni organiseert het Schoenenkwartier de langverwachte opening, speciaal voor alle inwoners van de Langstraat. Dat is hèt  
moment waarop zij als eerste een kijkje kunnen nemen in dit spiksplinternieuwe museum over schoenen en leer. Het Schoenenkwartier is  
een Museum, Maaklab en Kenniscentrum voor en door vele generaties Langstraat inwoners. Het museumbestuur en de gemeente Waalwijk  
vinden het daarom belangrijk dat de deuren als eerste voor hen openen. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Openingsmoment en openingstentoonstelling Put On Your Red Shoes 
Alle inwoners van de Langstraat zijn op dinsdag 21 juni 2022 tussen 16.00 en 23.00 uur van harte welkom voor de opening en de  
openingstentoonstelling ‘Put On Your Red Shoes | Idol - Icon - Influencer’. Deze toont de invloed van muziek op schoeisel, gezien in het licht  
van de muziekcultuur van 1950 tot nu. 

Wat is er te doen? 
16.00 – 16.30 uur   Inloop & ontvangst 
16.30 – 16.45 uur   5-minuten talks en filmpje over de totstandkoming van het Schoenenkwartier 
16.45 – 17.00 uur   Bijzonder verrassingsmoment 
17.00 – 17.10 uur   Officiële opening door de wethouder van cultuur 

17.10 – 23.00 uur   Vrije toegang tot het Schoenenkwartier voor alle inwoners van de Langstraat, met vele  
     muzikale optredens en presentaties van ontwerpers en makers

Openingsweek en meer informatie 
Op 22 en 26 juni opent het Schoenenkwartier ook voor genodigden. Vanaf dinsdag 28 juni opent het museum  
voor alle publiek van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zater-, zon- en feestdagen  
van 12.00 uur tot 17.00 uur.  Voor meer informatie over het Schoenenkwartier, kijk op www.schoenenkwartier.nl  
of check de Social mediakanalen van het Schoenenkwartier. 

Vier het jubileumjaar met de ‘25 jaar gemeente Waalwijk toolkit’
Dit jaar bestaat de gemeente Waalwijk 25 jaar. Daar wil de gemeente 
aandacht aan besteden. Via eigen activiteiten, maar ook juist via  
bestaande en nieuw initiatieven in de stad. Organiseer jij binnenkort 
een activiteit, bijeenkomst of evenement met een link naar het 25 jarig 
bestaan van de gemeente? Dan kun je gratis gebruik maken van de 
speciale ‘25 jaar gemeente Waalwijk toolkit’. Hierin vind je promotie-
materiaal voor het jubileumjaar.

Toolkit 
Speciaal voor het 25 jarig bestaan van de gemeente is een toolkit met 
divers on- en offline promotiemateriaal ontworpen. Hierin zitten bij-
voorbeeld posters maar ook social media afbeeldingen. Hiermee kun 
je het 25 jarig bestaan van de gemeente onder de aandacht brengen 
tijdens jouw activiteit, bijeenkomst of evenement. Jij kunt gratis gebruik 
maken van de toolkit als jouw activiteit, bijeenkomst of evenement 
raakvlakken heeft met het 25 jarig bestaan. Twijfel je hierover? Dan kun 
je altijd even contact opnemen met de gemeente om het te bespreken.

Hoe maak je gebruik van de toolkit? 
Wil je weten wat er in de toolkit zit en er gebruik van maken? Mail dan 
naar waalwijk25jaar@waalwijk.nl. Zet hierbij voor welke activiteit, bij-

Snelfietsroutes, iets voor mij?

Snelfietsroutes zijn er voor iedereen! Het doel is jou snel en gemak-
kelijk naar je bestemming te brengen zonder dat jij last hebt van onder 
andere drempels en stoplichten. Deze routes brengen je snel én com-
fortabel naar je werk. Ze lenen zich ook meer dan uitstekend om van  
de ene Brabantse stad naar de andere te fietsen. Of neem een stukje 
van de route op weg naar de supermarkt of sportschool. Dus zet je 
stadsfiets, racefiets, e-bike of bakfiets maar vast klaar: want ze zijn al-
lemaal welkom op deze routes.

Neem een kijkje op de F261 
De F261 is een voorbeeld van een schitterende Brabantse snelfiets- 
route. Deze route van 16,3 kilometer loopt via Station Tilburg, via  
Loon op Zand – Kaatsheuvel, tot Meidoornweg en Halve Zolenpad in 
Waalwijk. Benieuwd naar hoe zo’n route eruit ziet? In de video op htt-
sjees.nl/nl/sjeespakket/snelnaarjewerk vind je een impressie van de 
F261.

De voordelen van snelfietsroutes 
De naam zegt het al, deze routes zorgen ervoor dat jij snel op je   
bestemming aankomt. Maar wist je dat er nog veel meer voor- 
delen zijn die het fietsen over een snelfietsroute aangenaam  
maken? 

• Het zijn ruime en overzichtelijke fietspaden, met voldoende  
ruimte om in te halen. 

• Er zijn zo min mogelijk bochten. Zijn deze er toch? Dan zijn ze  
zo ontworpen dat je er met gemak doorheen kunt sjeesen.

• Weinig tot geen obstakels zoals stoplichten en drempels op  
deze routes. 

• Toch obstakels zoals kruisende wegen? Dan heeft de snelfiets 
route (bijna )altijd voorrang. Je hoeft dus niet af te stappen.

• De routes worden goed onderhouden zodat jij er altijd met  
comfort overheen kunt fietsen!

eenkomst of evenement jij iets uit de toolkit wilt gebruiken, wan-
neer dat plaatsvindt en wat je nodig hebt. De gemeente neemt 
dan contact met je op. Ook vragen over de toolkit, het gebruik 
ervan en het jubileumjaar kun je via dit emailadres stellen.
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Samen werken aan de toekomst   AANVRAAG  
  KAPVERGUNNING  
  11 BOMEN

Op 2 juni heeft de gemeente 
Waalwijk een vergunning 
aangevraagd voor het kappen 
van 10 eikenbomen en 1 es bij 
Het Koetshuis in Landgoed 
Driessen. Reden is dat de bo-
men een gevaar vormen voor 
korenmolen Dye Sprancke aan 
de Oudestraat. Deze zoge-
naamde standerdmolen is een 
rijksmonument en moeten we 
goed verzorgen. Bij sommige 
windrichtingen houden de 
eikenbomen de wind tegen. 
Totdat de takken buigen. Dan 
laten de bomen weer veel wind 
door. De takken buigen dan 
weer terug en zo houden ze 
de wind weer tegen. De molen 
is niet sterk genoeg voor deze 
wisselende krachten en kan 
hierdoor schade krijgen of kan 
daardoor zelfs verloren gaan. 
De bomen vormen dus niet al-
leen een risico voor de molen, 
maar ook voor de molenaar en 
mensen en bebouwing in de 
omgeving. 

De eikenbomen verwijderen 
we niet helemaal. We zagen 
ze net boven de grond af. 
Zo kunnen de stronken weer 
uitschieten en behouden we 
het groen rondom de bomen. 
De gewenste hoogte van het 
groen kunnen we zo ook beter 
onderhouden. 

 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

De partijen Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66 vormen 
de komende vier jaar een coalitie in Waalwijk. Na de gemeente-
raadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn zij met elkaar in gesprek 
gegaan. Ook de overige politieke partijen en de samenleving zijn 
actief betrokken bij deze gesprekken. Dit heeft geleid tot het coa-
litieakkoord: ‘Samen werken aan de toekomst’. Het document is 
te lezen via www.waalwijk.nl. Hieronder volgen de belangrijkste 
onderwerpen uit het akkoord.

 
De coalitieonderhandelaars: v.l.n.r. Tommie Mertens, Ilona Klerks, Ronald 
Bakker, Sheila Schuijffel, John van den Hoven, Dilek Odabasi, Timon Klerx en 
Niels van der Pluijm. Frank den Braven ontbreekt op de foto.

Wonen 
We gaan minimaal 1200 extra woningen bouwen, op een duur-
zame en kwalitatieve manier. We zien in flexibele woningbouw 
bovendien een manier om snel extra woningen te bouwen, met 
name voor spoedzoekers en jongeren. Bovendien gaan we Land-
goed Driessen (fase 2) versneld realiseren. Ook in Sprang-Capelle 
en Waspik ontwikkelen we inbreidingslocaties, met behoud van 
het dorpse karakter. We werken door aan de transformatie van 
onze binnenstad naar een meer stedelijk woon- en leefmilieu. 

Leefbaarheid 
De directe omgeving van onze inwoners, in samenhang met onze 
voorzieningen, bepalen voor een groot gedeelte de kwaliteit van 
leven. Daarom investeren we in het onderhoud van wegen en trot-
toirs, zorgen we voor meer biodiversiteit en groen in de openbare 
ruimte en starten we een offensief tegen zwerfafval. Bovendien 
investeren we in sport en cultuur. We ontwikkelen een mini-sport-
boulevard in Waspik, verduurzamen het zwembad en sporthal 
Zidewinde in Sprang-Capelle en realiseren een multifunctioneel 
ontmoetingsplein in Landgoed Driessen. 

Gezondheid 
De zorg voor onze inwoners is een grote verantwoordelijkheid. We 
willen een stap maken van (financieel) pleisters plakken achteraf 
naar preventie en hulp vooraf. Daarvoor moet de basis op orde 
zijn en gaan we focussen op positieve gezondheid. Als lokale over-
heid kunnen we niet alle problemen oplossen. Wat wel kan is dat 

we met elkaar hiermee leren omgaan en werken aan samenred-
zaamheid. Onze visie blijft het leveren van lokaal maatwerk en een 
goede aansluiting op de toegang via Team WIJZ. 

Jeugd & jongeren 
We willen dat alle kinderen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik 
gezond, veilig en prettig kunnen opgroeien. Iedereen moet een 
kansrijke start kunnen maken. De eerste stap naar preventie is 
ingezet, maar er is werk aan de winkel. Om daarnaast jongeren te 
behouden en aan te trekken, investeren we in de samenwerking 
tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. 

Economie & mobiliteit 
Waalwijk is een ondernemende pioniersstad. We bouwen onze 
nieuwe slimme en duurzame haven en brengen in 2022 een ruim-
telijk plan in procedure voor Haven 8 Oost afronding. Daarvoor is 
de uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
essentieel. Bovendien creëren we kansen voor ons MKB, bijvoor-
beeld door bedrijventerrein Waspik uit te breiden. Ook kiezen we 
voor veilige en aantrekkelijke loop- en fietsverbindingen en zetten 
we in op beter openbaar vervoer.

Duurzaamheid 
We behouden de ambitie om in 2043 klimaatneutraal te zijn als 
gemeente. Daarom investeren we in de verduurzaming van ons 
gemeentelijk vastgoed en helpen we inwoners met het verduur-
zamen van hun woning. Als gemeente nemen we bovendien het 
initiatief om zelf windmolens te gaan exploiteren op Haven 8 Oost 
en we onderzoeken de mogelijkheden om als gemeente te partici-
peren in grootschalige energieopwekking in het noordwesten van 
onze gemeente. 

Meedoen 
Waalwijkers zijn ondernemende mensen. Inwoners willen zelf rich-
ting geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor hun directe 
leefomgeving. We willen daarom experimenteren met vernieu-
wende manieren van participatie en zetten in op democratische 
vernieuwing. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een burgerbe-
groting en de inzet van jeugd- en jongerenambassadeurs. We be-
seffen echter dat niet iedereen volledig zelfstandig mee kan doen 
in onze maatschappij. Daarom willen we als gemeente drempels 
wegnemen en staan we voor een inclusieve samenleving.

Hoe nu verder? 
Op donderdag 16 juni bespreekt de gemeenteraad het coalitieak-
koord in een extra raadsvergadering. Tijdens deze vergadering 
worden ook de vijf nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dit zijn John 
van den Hoven (Lokaal Belang), Ronald Bakker (VVD), Dilek Oda-
basi (GroenLinksAf), Sheila Schuijffel (D66) en Ad de Jong (Lo-
kaal Belang). Het coalitieakkoord wordt door het nieuwe college 
omgezet in een kaderstellende nota. Deze wordt op donderdag 14 
juli vastgesteld door de gemeenteraad in het Kaderstellend De-
bat. Ter voorbereiding daarop hebben inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners de gelegenheid om in gesprek te gaan 
met de politieke partijen tijdens de Gespreksavond op donderdag 
30 juni. Aanmelden kan via griffie@waalwijk.nl 

Fotowedstrijd 25 jaar gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk bestaat dit jaar 25 jaar. Dat betekent dat het alweer 25 jaar  
geleden is dat de kernen Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle samen gingen als één 
gemeente. Een moment om bij stil te staan. De gemeente organiseert daarom een  
fotowedstrijd met het thema ‘25 jaar gemeente Waalwijk’. De beste foto met het  
mooiste idee en/of verhaal erachter wint leuke prijzen. 

De spelregels 
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk van alle leeftijden kunnen meedoen met de 
fotowedstrijd. Maak een foto die een link heeft met 25 jaar Waalwijk. Bijvoorbeeld  
eentje die de geschiedenis laat zien, een portret van een inwoner die een link heeft  
met het jubileumjaar of een plek in de gemeente die een belangrijke rol speelt bij het  
jubileum. Alles is mogelijk. De foto mag naar eigen wens nabewerkt worden. Stuur bij 
je foto het idee en/of verhaal erachter mee. Dus waarom je deze foto instuurt en wat 
de link is met 25 jaar gemeente Waalwijk.

Deadline en juryoordeel 
Mail jouw foto als .jpg bestand uiterlijk 1 september 2022 naar  
waalwijk25jaar@waalwijk.nl. In september kiest een jury de winnende foto en maakt 

de winnaar bekend. De winnende foto krijgt een lunchbon ter waarde van €50,- van het 
spiksplinternieuwe restaurant Wijckers op de Markt in Waalwijk. Ook deelt de gemeen-
te deze foto en het bijbehorende verhaal via de gemeentelijke social media kanalen en 
op de gemeentepagina in het weekblad Waalwijk.

Fotografie: Pulles & Pulles | Jeroen Pulles
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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: 
Valkenvoortweg 38 Waalwijk: dichtmaken sloot (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) 
Datum ontvangst 30-05-2022

Kloosterweg 43 Waalwijk: plaatsen aanbouw en verbouwen/renoveren woning (toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw) Datum ontvangst 01-06-2022
van der Duinstraat 124 Sprang-Capelle: kappen beukenboom (toestemming Kap) Datum ontvangst 30-
05-2022 
Geerde Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie F nr. 3224): kappen 6 bomen (toestemming Kap) Datum ont-
vangst 01-06-2022
van Harenstraat 1a Waalwijk: uitbreiden magazijn en expeditie (toestemming Inrit/uitweg, toestemming 
Bouw)
Prof. Piersonstraat 3 t/m 19, 2, 6, 8, 12 t/m 20, 21 t/m 33, 37, 39 Talmastraat 1 t/m 21 Van Lovenlaan 12 
t/m 22, 26 Meester van Bossestraat 2 t/m 26 Waalwijk: renoveren 57 woningen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 03-06-2022

St. Jansplein 2 Waalwijk: gedeeltelijk slopen/vervangen van daken en goten/gevels (toestem-
ming Bouw) Datum ontvangst 17-05-2022
Waspiksedijk 23 en 24 Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie E nr. 400): plaatsen erfafscheiding/
schutting) Datum ontvangst 07-06-2022
Gradenboog 26 Waalwijk: bouwen aanbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 09-06-2022
Koetshuislaan Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie C nr. 1733): kappen 11 bomen (toestemming 
Kap) Datum ontvangst 02-06-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 16-06-2022 tot en met 28-07-
2022 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
De Kroonweg 2a, 2b, 2c, 2d en 2e Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 1178): brandveilig gebrui-
ken van een pand voor grootschalige campus voor 400 arbeidsmigranten (toestemming Brand-
veilig gebruik pand) Datum ontvangst 24-02-2021
Procedures 1a en 2a zijn 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, bezoekers-
ingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk voor publiek.  
 
AGENDA 
DONDERDAG 16 JUNI OM 19:30u – BESPREKING  
COALITIEAKKOORD EN COLLEGEVORMING 
Tijdens deze extra raadsvergadering bespreken de politieke partijen  
het nieuwe coalitieakkoord. Een korte samenvatting van het akkoord  
vindt u elders op de gemeentepagina. Daarna is de beëdiging van de vijf wethouders en de vier 
nieuwe raadsleden. U bent van harte welkom om bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn! 
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst ook volgen via de livestream: waalwijk.notubiz.nl/live

DONDERDAG 23 JUNI OM 19:30u – WAALWIJKS PODIUM EN  INFORMATIEAVOND 
Deze avond begint met het Waalwijks Podium. Om 20:00u start de informatieavond die bestaat 
uit twee parallelle sessies. Inwoners zijn van harte welkom om te komen luisteren naar een sessie 
over inclusie en toegankelijkheid. In de andere sessie  presenteert de rekenkamercommissie het 
rapport ‘Goed samenwerken is een kunst’, een evaluatie van de klachtenafhandeling. 

DONDERDAG 30 JUNI OM 19:30u – GESPREKSAVOND 
De raad neemt op donderdag 7 juli een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Nota grondexploitatie 2022

• Jaarrekening 2021 gemeente Waalwijk

• Voorjaarsbericht 2022

• Beschikbaarstelling krediet voor uitbreiding CBS De Brug Waspik

• Wijziging Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 
2022 per 1 oktober 2022

• Integraal Uitvoeringsprogramma 2023-2026

• Rekenkamerrapport Klachtenbehandeling

• Waalwijk stadscentrum – Stedenbouwkundig Masterplan 

Op 14 juli is het kaderstellend debat. De raad bespreekt dan de kaders voor de 
begroting van 2023. Heeft u wensen voor deze jaarbegroting of wilt u één van 
de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en fractievolgers bespre-
ken? Dat kan tijdens deze gespreksavond. Meld u aan vóór maandag 27 juni. 
Vermeld bij aanmelding de titel van het onderwerp in de mail.
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Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Kerkstraat 141 Sprang-Capelle: bouwen klimtoren met tokkelbaan (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-06-2022
Achter Westeinde 67 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nr. 109): kappen één dode boom (toestemming 
Kap) Datum bekendmaking 03-06-2022
Wilgenplantsoen kavel 1 Waspik: bouwen van een woning (toestemming Inrit/uitweg, toestemming 
Bouw) Datum bekendmaking 08-06-2022
Wilhelminastraat 6 Waalwijk: plaatsen dakkapellen en verplaatsen bestaande dakramen (toestemming 
Bouw, toestemming wijzigen Gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 08-06-2022
Mr. van Hallstraat 11 Waalwijk: gebruik pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toe-
stemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 09-06-2022
De Kroonweg 2a, 2b, 2c, 2d en 2e Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 1178): realisatie grootschalige cam-
pus voor 400 arbeidsmigranten voor periode van 10 jaar (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels, toestemming Inrit/uitweg, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 10-06-2022
Mr. van Coothstraat 40 Waalwijk: plaatsen opbouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
09-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
van Hilststraat 3 Waalwijk: bouwen opslag (toestemming Bouw, toestemming Milieu) Datum  
bekendmaking 07-06-2022
Tielenstraat 15 Waalwijk:  bouwen bedrijfshal (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum 
bekendmaking 07-06-2022
Koolmees 10 Sprang-Capelle: plaatsen overkapping (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 08-06-
2022
Grotestraat 269-271 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 998): bouwen 7 appartementen (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 10-06-2022
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:
Wilgenplantsoen kavel 1 Waspik: Nummeraanduiding 2 is vastgesteld Datum bekendmaking 08-06-2022
De Kroonweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 1178): Nummeraanduidingen 2a, 2b, 2c, 2d, en 2e zijn 
vastgesteld Datum bekendmaking 10-06-2022
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 Fiets 3 Daagse, op 23, 24 en 25 augustus 2022 met 
start en finish bij sociaal cultureel centrum den Bolder, Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit is verzonden 
op 8 juni 2022. 

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. 
Akkerlaan vanaf Groenwoudlaan tot Berkenlaan: 07-06-2022 t/m 01-07-2022 i.v.m. rioleringswerk-
zaamheden. Vijverlaan bereikbaar vanuit Groenewoudlaan. 
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. 
werkzaamheden t.g.v. natuurontwikkeling Westelijke Langstraat. Omleiding via ’t Vaartje, Tolweg, 
Juffrouwsteeg en Geallieerdenweg.

VERKEERSBESLUIT 9 JUNI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor Emmastraat 24, in Sprang-Capelle , alleen toe te staan ten behoeve 
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Emmastraat 24, in Sprang-Capelle , door het 
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 9 juni 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING
 
VOORBEREIDINGSBESLUIT AKKERLANEN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk maakt conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad 
van Waalwijk in zijn besluit van 9 juni 2022 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor het gebied dat is gearceerd op de kaart die behoort bij het voorbereidingsbesluit Akkerlanen in 
Waalwijk.

De in voorbereiding zijnde wijziging van het bestemmingsplan ziet op:
de begripsomschrijving van bebouwingsgebied hoofdmassa. Deze wordt gewijzigd in: 

gedeelte van het bebouwingsgebied waar gelet op de gekozen situering van de hoofdmassa conform 
de bouwregels hoofdmassa mag worden opgericht.

- het bouwen van bijbehorende bouwwerken in het overig bebouwingsgebied conform bestem-
mingsplan voor zover deze gelijktijdig met het hoofdgebouw worden opgericht en in gebruik 
worden genomen voor de functie wonen met een oppervlakte van meer dan:

i. 10 m² in geval van een bebouwingsgebied kleiner of gelijk aan 100 m²;

ii. 15 m² in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m² en kleiner dan of gelijk 
aan 300 m²;

iii. 20 m² in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m².

Het genoemde voorbereidingsbesluit is op 10 juni 2022 bekendgemaakt in het Gemeenteblad en op die-
zelfde datum in werking getreden. Vanaf die datum ligt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende kaart 
gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekers-
ingang Winterdijk). De digitale verbeelding van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadplegen op 
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IDN: NL.IMRO.0867.vbwwakkerlanen-va01.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen 
beroep worden ingesteld.

VASTGESTELD UITWERKINGSPLAN LOMMERRIJK FASE 5B EN 4 VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN), VOOR DE ACTIVITEIT ‘HET BOUWEN VAN EEN 
BOUWWERK’ TEN BEHOEVE VAN IN TOTAAL 31 WONINGEN.

Het College van Waalwijk maakt onder toepassing van artikel 3.30 van de Wet  ruimtelijke ordening en 
het Coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 12 juni 2014 voor bouwprojecten in het bestemmings-
plan Driessen bekend dat met ingang van 16 juni 2022  ter inzage liggen:
- het vastgestelde uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b; 
- de verleende omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van in totaal 31 grondgebonden  
 woningen;

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten wes-
ten van de Burg. de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en 
‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuid-
zijde. Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van genoemde 
woningen. Het uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is voor-
zien van een toelichting. De verleende omgevingsvergunningen zien  op de bouw van deze 31 woningen.

Coördinatie
De procedure van het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd onder toepassing van het coördina-
tiebesluit van de raad van 12 juni 2014 en het collegebesluit d.d. 29 maart 2022  met de procedure 
omgevingsvergunning(en) voor het bouwen van 31 woningen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk 
om de besluiten behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en ge-
lijktijdig bekend te maken. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van 
rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende slechts tegen één besluit rechtsmid-
delen aan te wenden.

Vastgesteld uitwerkingsplan
Het College van Waalwijk heeft op 7 juni 2022 het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b van het bestem-
mingsplan Driessen vastgesteld. 

Verleende omgevingsvergunning coördinatie
Voor de realisatie van de plannen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk be-
nodigd. Het college van Waalwijk heeft de vereiste omgevingsvergunningen d.d. 9 juni 2022 verleend.

Inzage
Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 5b en de verleende omgevingsvergunning(en) voor in totaal 31 wo-
ningen met bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken (t/m 27 juli) 
voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6, Waalwijk, ingang Winterdijk 
tijdens openingstijden. ma, wo, vrij 8.30 – 17.00 uur en op di. – en do. 8.30 – 19.30 uur (tijdens avondo-
penstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).                                                                                                 
Het uitwerkingsplan is te raadplegen via de website www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: bestemmings-
plan bekijken, onder vastgesteld bestemmingsplan en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase5b-VA01.

Beroep 
Volgens artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit voor 
beroep aangemerkt. Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro be-
tekent dit voor het indienen van een beroepschrift dat alle beroepsgronden meteen in het beroepschrift 
moeten worden opgenomen en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer kunnen worden 
aangevuld. Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en de verleende omgevingsvergun-
ningen kan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd gedurende 6 weken 
beroep worden ingesteld. Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u 
geen zienswijzen op het ontwerp uitwerkingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunningen ingediend. 
Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerp uitwerkingsplan 
en/of de ontwerp omgevingsvergunningen een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet als u 
kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot het college te wenden.Het be-
roepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500  EA  Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een 
omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. 
U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft 
geen schorsende werking. Daarvoor moet afzonderlijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van genoemde afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.
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Inwerkingtreding
De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden 
het besluit tot vaststelling en de omgevingsvergunningen niet in werking voordat op dat verzoek is be-
slist.

Informatie
Voor nadere informatie over het vastgestelde uitwerkingsplan kunt u contact opnemen met de mevr. P. 
Schreppers van het team Ruimte, Economie en Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl, 0416-683456.
Voor meer informatie over de verleende omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen met de heer 
T. van der Minnen, e-mail tvanderminnen@waalwijk.nl, 0416-683456. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN, ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE(N) 
“WAALWIJK, SINT-CLEMENSKERK” EN BESLUIT M.E.R.-BEOORDELING. 
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestemmingsplan 
‘Waalwijk, Sint-Clemenskerk’ en het hiermee gecoördineerde ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet 
geluidhinder ter inzage ligt.

1. Ontwerp bestemmingsplan `Waalwijk, Sint-Clemenskerk` gemeente Waalwijk
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het 
ontwerpbestemmingsplan `Waalwijk, Sint-Clemenskerk` ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestemmings-
plan behoort geen exploitatieplan.

Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Loeffstraat 50 te Waalwijk. De begrenzing van het plangebied bestaat 
globaal uit de Loeffstraat aan de noordzijde en de Pastoor van der Zijlestraat aan de westzijde. De 
begrenzing bestaat aan de oostzijde uit het perceel behorende bij Boerderij de Lunt aan de Loeffstraat 
60. De zuidwestzijde van het plangebied wordt begrensd het perceel behorende bij de woning aan de 
Pastoor van der Zijlestraat 81. Aan de zuidoostzijde bestaat de begrenzing uit de groenstrook en de wa-
terloop langs het Clemenspad.

2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Op planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door weg-
verkeerslawaai overschreden. Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grenswaarden 
wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het 
(ontwerp) bestemmingsplan `Waalwijk, Sint-Clemenskerk`. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet ge-
luidhinder is van toepassing.

3. Besluit m.e.r .-beoordeling
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, 
blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffect-
beoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opge-
stelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Burgemeester en wethouders van Waalwijk hebben bij besluit van 7 juni 2022 geoordeeld dat voor de 
voorliggende ontwikkeling een milieueffectrapportage niet nodig is.

De aan het besluit ten grondslag liggende motivering is als Bijlage 4 bij de toelichting bij het bestem-
mingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk” gevoegd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk” met bijbehorende documenten  en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) liggen met ingang van 16 juni 2022 gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens 
openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondo-
penstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). 

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf 
te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en 
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BPClemenskerk-
ON02. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de 
digitale versie bepalend. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indie-
nen over het ontwerpbestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk” met bijbehorende documenten en 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n).

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) kunt u sturen 
naar het college van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een 
zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling 
worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde 
voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam 
en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestem-
mingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk”.

U kunt alleen reageren op het besluit m.e.r.-beoordeling door een zienswijze in te dienen op het ontwerp 
bestemmingsplan.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere 
toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Scholten, 
tel. 0416- 683456, rscholten@waalwijk.nl.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BESTEMMINGSPLAN BAARDWIJKSESTRAAT 
WAALWIJK (BORKSESTICHT)”. 
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het (voorontwerp)bestemmingsplan 
“Bestemmingsplan Baardwijksestraat Waalwijk (Borksesticht)” ter inzage ligt.

Ligging plangebied 
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen aan de Baardwijksestraat 89 – 123 (oneven) 
en 80 – 98 (even) te Waalwijk. Beoogd wordt ter plaatse 12 grondgebonden eengezinswoningen en 46 
appartementen te realiseren.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Baardwijksestraat Waalwijk (Borksesticht)” met 
bijbehorende documenten liggen met ingang van 16 juni 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens ope-
ningstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopen-
stelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). 

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als 
pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) 
en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BPWWBork-
sesticht-VO01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, 
is de digitale versie bepalend. 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie 
indienen over het voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Baardwijksestraat Waalwijk (Bork-
sesticht)” met bijbehorende documenten.

Inspraakreacties over het bestemmingsplan kunt u sturen naar het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een inspraak-
reactie per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden 
genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaar-
den voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres 
en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van inspraakreactie op voorontwerpbestem-
mingsplan “Bestemmingsplan Baardwijksestraat Waalwijk (Borksesticht)”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of inzage op een ander tijdstip en/of een 
nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. 
Scholten, tel. 0416- 683456, rscholten@waalwijk.nl. 

LANDGOED DRIESSEN

INSPRAAK CONCEPT NOTA VAN UITGANGSPUNTEN DE VILLA B, DRIESSER  
VELDEN MIDDEN EN DE MUZENKAMER 
Op 11 juli 2022 wordt een inloopavond gehouden in sporthal De Slagen, de Gaard 2 in Landgoed Dries-
sen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. 

Aanleiding
In verband met de voortgang van de bouw van woningen en bijbehorende voorzieningen in Landgoed 
Driessen wordt een aantal nieuwe deelgebieden in ontwikkeling genomen namelijk De Villa B, Driesser 
Velden Midden en De Muzenkamer. Gezamenlijk hebben de drie deelgebieden een capaciteit van circa 
312 woningen.

Toelichting
Het bestemmingsplan Driessen is een globaal bestemmingsplan dat gefaseerd per gebiedsdeel wordt 
uitgewerkt met een of meer uitwerkingsplannen voor concrete bouwplannen. Voordat het college der-
gelijke plannen vaststelt schrijft het bestemmingsplan voor dat het college eerst een (concept) nota van 
uitgangspunten opstelt die na inspraak door het college wordt vastgesteld.

Op grond van het bestemmingsplan bevat de concept Nota van Uitgangspunten voor De Villa B, Dries-
ser Velden Midden en De Muzenkamer de ruimtelijke en stedenbouwkundige hoofdopzet voor deze 
deelgebieden en de beoogde beeldkwaliteit van zowel de bebouwing als het openbaar gebied. Bij de 
uitwerking van de verschillende plandelen is uitgebreid stilgestaan bij de ambities op het gebied van 
duurzaamheid. Hierbij valt te denken aan bv gezondheid, energie, groen, water, hittestress, biodiversi-
teit en duurzame consumptie. 

Uitwerking per gebiedsdeel
Het ronde Amfitheater in de Driesser Velden uit het Ontwikkelplan Landgoed Driessen (1997) is be-
houden. Maar in plaats van een enkele rij woningen wordt hier nu een dubbele rij woningen voorzien. 
De Binnenring en de Buitenring. Bovendien wordt Het Lage Water verder de wijk ingetrokken. Dit biedt 
kansen voor de realisatie van waterwoningen, een woningtype dat in Landgoed Driessen nog niet voor 
komt. Aan de oever is ook een appartementengebouw voorzien. Het Noorder Baken. Aan de Noorder 
Alleen bevindt zich een tweede appartementengebouw. Het Zuider Baken.  

De Villa deel B sluit in zijn opzet nauw aan bij de reeds gerealiseerde delen van De Villa. Een Buiten-
muur met statige en meer gesloten bebouwing en een Binnenmuur met wat lossere bebouwing. Op de 
Binnenplaats zijn is een compact woonblok met patiowoningen voorzien.
 
De Muzenkamer ligt niet alleen als centrale kamer in De Villa, maar ook centraal in Landgoed Driessen. 
Dit maakt dat De Muzenkamer zich uitstekend leent om een ruimte te creëren waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en kinderen veilig kunnen spelen. Alleen ten zuiden van de Oudestraat is woning-
bouw voorzien. Hier staan twee objectmatige wooncomplexen in het groen. De in het Ontwikkelplan 
Landgoed Driessen (1997) en hier op volgende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen voorziene 
vrijliggende busbaan is komen te vervallen.

Inzage en reacties
Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht ligt de concept 
Nota van uitgangspunten Lommerrijk, met ingang van 16 juni 2022 gedurende 6 weken, t/m 27 juli 
2022, voor iedereen ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, 
tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens 
avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

De concept nota is ook langs elektronische weg als pdf te raadplegen via de website www.waalwijk.nl, 
via zoekopdracht: Landgoed Driessen en klik op concept Nota van Uitgangspunten De Villa B, Driesser 
Velden Midden en De Muzenkamer.

Binnen de genoemde termijn kan een ieder een reactie op deze concept nota van uitgangspunten 
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geven. Schriftelijk door binnen genoemde termijn een reactie te zenden naar het college van Waalwijk, 
postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Mondeling door daarvoor een afspraak te maken mevrouw Pascal 
Schreppers, telefoon 0416-683 456. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mo-
gelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar 
de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen 
via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, onder vermelding van inspraakreactie 
concept Nota van Uitgangspunten De Villa B, Driesser Velden Midden en De Muzenkamer.

Inloopavond
Op maandagavond 11 juli 2022 wordt een inloopavond gehouden. U bent van harte welkom tussen 
19.30 en 21.30 uur in sporthal De Slagen in Landgoed Driessen. Tijdens deze avond kunt u vragen stel-
len en informatie krijgen over de concept Nota van Uitgangspunten.

Nadere informatie
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met mevrouw P. Schreppers,  
telefoon 0416-683 456.

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 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: 
• A. Toderascu, geboren op 12-05-1983, de datum van het voornemen is 18-05-2022. Het besluit is  

genomen op 02-06-2022

• H.J. Kruif, geboren op 1-10-1965, de datum voornemen is 04-05-2022. Het besluit is genomen op  
08-06-2022

• A. Ben Charif, geboren op 01-06-1970, de datum van het voornemen is 03-05-2022. Het besluit is 
genomen op 09-06-2022

• A. Moutaouakil, geboren op 08-06-2000, de datum van het voornemen is 11-05-2022. Het besluit is 
genomen op 09-06-2022

• M.H.M. Brooks, geboren op 16-11-1981, de datum van het voornemen is 17-05-2022. Het besluit is 
genomen op 09-06-2022

• J. Vaccaro, geboren op 30-04-1992, de datum van het voornemen is 18-05-2022. Het besluit is  
genomen op 09-06-2022

• R.A.J. van der Heijden, geboren op 18-05-1975, de datum van het voornemen is 18-05-2022. Het be-
sluit is genomen op 09-06-2022

• G. Bartolini, geboren op 15-12-1988, de datum van het voornemen is 18-05-2022. Het besluit is  
genomen op 09-06-2022

• P.A.J.M. van Winden, geboren op 03-05-1966, de datum van het voornemen is 18-05-2022. Het be-
sluit is genomen op 09-06-2022

• Rahel Brhane Mebrahtom, geboren op 01-07-2000, de datum van het voornemen is 29-04-2022.  
Het besluit is genomen op 09-06-2022

• M.Hegyesi, geboren op 06-08-2001, de datum van het voornemen is 18-05-2022. Het besluit is  
genomen op 09-06-2022

Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van ver-
huizing 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 informa-
tie 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 inge-
schreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• F. Abdul Jabar, geboren op 19-08-1992, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• K. Kiziukiewicz, geboren op 03-11-1993, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• M. Patras, geboren op 11-01-1989, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• M. Gheorghe, geboren op 27-05-1980, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• T.K. Komarnicki, geboren op 10-08-1996, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• J.I. Miranda Lemos, geboren op 12-01-1996, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• B. Quinteros Ayala, geboren op 26-11-1995, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• E.J. Ramos Fernandez, geboren op 27-04-1993, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• D. Zebrowski, geboren op 08-11-1986, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• J. Gonzalez Penalba, geboren op 27-10-1992, de datum van het voornemen is 02-06-2022

• N. Naranjo Bustamante, geboren op 01-08-1999, de datum van het voornemen is 03-06-2022

• I.A. Reis Falcao, geboren op 19-04-1990, de datum van het voornemen is 09-06-2022

• A.L. Mantello, geboren op 13-11-1999, de datum van het voornemen is 09-06-2022

• S.E. Rodriguez Talavera, geboren op 11-08-1990, de datum van het voornemen is 09-06-2022

• D. Cybulski, geboren op 22-12-1991, de datum van het voornemen is 09-06-2022 

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 publi-
catie 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. 

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN 
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (verorde-
ningen) elektronisch te publiceren.

U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 
019 - Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Waalwijk 
periode II
020 - Tweede wijziging Verordening precariobelasting 2021

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen 
deze ook ter inzage. Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, 
telefoonnummer 0416-683456.

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/netwerkbijeenkomst-aangepast-sporten

NETWERKBIJEENKOMST OVER INCLUSIEF SPORTEN.  
KOM JE OOK?


