
Woensdag 6 juli 2022

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

  WESTELIJKE LANG-    
  STRAAT OPEN DAG

Kom ook naar de open dag/
oplevering van de natuur-
ontwikkeling in de Westelijke 
Langstraat op 9 juli!

 
Er zijn zo'n 275 dammen,  
duikers, stuwen, gemalen, 
pompputten, vistrappen, 
sifons en inlaatwerken aan-
gelegd. En (bijna) 26 water-
dossiers afgerond, plagwerk-
zaamheden uitgevoerd én 
watergangen gemaakt of ver-
breed. Hiermee is het gebied 
klaar voor een hoger peil van 
het oppervlaktewater, zodat er 
straks meer schoon kwelwater 
in het gebied blijft. Zo behou-
den, herstellen en verbeteren 
we de prachtige natuur in dit 
beschermde Natura 2000-ge-
bied. En zorgen dat bewoners 
en bedrijven droge voeten 
houden. Dit project kon alleen 
maar slagen door een goede 
samenwerking met de inwo-
ners en ondernemers van dit 
gebied. Zo'n mijlpaal wordt 
dan ook graag samen gevierd.  

Wanneer:  
Zaterdag 9 juli  
Locatie:   
Vrouwkensvaartsestraat, bij 
het Zuider-afwateringskanaal.  
Voor de navigatie: De Vrouw-
kensvaartsestraat is vanaf het 
zuiden en de Stichtingsweg 
afgesloten. Kom over de Was-
piksedijk / 't Vaartje.

Programma: 
11.00 - 12.00 uur 
Symbolische oplevering. 
12.00 - 15.00 uur 
Westelijke Langstraat 'Markt' 
met leuke activiteiten.

 
Voor meer informatie  
www.brabantsedelta.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 samengingen 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 jubi-
leumjaar 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 winnen-
de foto en maken we de winnaar bekend. De winnende foto krijgt 
een lunchbon ter waarde van € 50,- van het nieuwe restaurant  
Wijckers op de Markt in Waalwijk. Ook deelt de gemeente deze foto 
en het bijbehorende verhaal via de gemeentelijke social media  
kanalen en op de gemeentepagina in Weekblad Waalwijk.

Van 25 tot en met 29 juli is het 
sport- en spelweek in Zwembad 
Olympia. Een week vol leuke 
ochtendactiviteiten in het zwem-
bad, de sporthal en buiten.  
Dit is het programma:

Maandag 25 juli 
Te gekke activiteiten in het 
zwembad, waaronder snorkelen. 
  
Dinsdag 26 juli 
Super gave spellen buiten bij  
het zwembad, ondermeer 
levend stratego. 
  
Woensdag 27 juli 
RYU Martial Arts en Fitness.  

Sport- en spelweek in Zwembad
Olympia

Donderdag 28 juli 
Een toffe sportochtend in 
sporthal De Slagen. 
  
Vrijdag 29 juli 
Genieten in het zwembad. Een 
spectaculaire zwemchallenge 
met afsluitend vrijzwemmen 
en een heerlijke lunch.

Meedoen kan van 7-12 jaar 
met minimaal een A-diploma. 
De kosten zijn € 75,00.  
Aanmelden kan online via 
www.zwemmeninwaalwijk.nl 

Waalwijk Inspiratieprijs

Op 18 september 2022 reikt de gemeente Waalwijk voor de tweede 
keer de Waalwijk Inspiratieprijs uit. Tot en met vrijdag 15 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 15 juli 2022. Stuur jouw nomi-
natie naar inspiratieprijs@waalwijk.nl. Zet het volgende in jouw 
nominatie:

• 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 nomi-
neert.

• 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 www.gowaalwijk.nl/inspiratieprijs. 

Inschrijftermijn verlengd  
tot en met 15 juli!

WAALWIJK
inspiratieprijs

INSPIRATIE
GEEF JE DOOR
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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

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. U bent van 
harte welkom!

AGENDA 
DONDERDAG 7 JULI OM 19:30u – RAADSVERGADERING

De raad debatteert en neemt een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Waalwijk stadscentrum – Stedenbouwkundig Masterplan
• Integraal Uitvoeringsprogramma 2023-2026
• Rekenkamerrapport Klachtenbehandeling 
• Nota grondexploitatie 2022
• Jaarrekening 2021 gemeente Waalwijk
• Voorjaarsbericht 2022
• Beschikbaarstellen krediet voor uitbreiding CBS De Brug Waspik
• Wijziging Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022 per  

1 oktober 2022

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:
Loeffstraat 36-38 Waalwijk: verbouwen van winkel met woning naar 5 woningen (toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 17-06-2022
Grotestraat 315 Waalwijk: wijzigen brandcompartimentering (toestemming Bouw) Datum ontvangst 23-
06-2022
Bernhardstraat 3 Waalwijk: verbouwen woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst: 08-06-2022
Bij Gansoyensesteeg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1578): aanbrengen van een dam in de water-
gang Buitenpolder (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 03-06-2022
Grotestraat 224a Waalwijk: uitoefenen van een bezorgfunctie t.b.v. een restaurant (toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 23-06-2022

DONDERDAG 14 JULI OM 16:00u – KADERSTELLEND DEBAT 
De laatste raadsbijeenkomst voor het zomerreces. De raad debatteert over de 
kaders van de gemeentebegroting 2023. De kadernota is daarmee de financië-
le onderlegger van het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen werken aan de toekomst’.

St. Jansplein 112 Waalwijk: plaatsen containerberging (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke re-
gels) Datum ontvangst 23-06-2022
Talmastraat 52 Waalwijk: vestigen kapsalon en verbouwen woning (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 28-06-2022
Schotse Hooglandersstraat 93 Waspik: plaatsen dakkapel verbouwen woning (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 18-06-2022
Tinus van der Sijdestraat 24 Sprang-Capelle: aanbrengen overdekte buitenruimte aan achterzijde be-
drijfsruimte (toestemming Bouw) Datum ontvangst 14-06-2022
Wilhelminastraat 26 Waalwijk: realiseren 5 woningen en 18 (zorg)appartementen) (toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels, toestemming Bouw)
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn 
ingetrokken:
Koolmees 10 Sprang-Capelle: plaatsen overkapping (toestemming Bouw) Datum intrekking 22-06-2022
Procedure 1a is van toepassing.
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U heeft wel een vergunning nodig als u één of een combinatie van onderstaande attributen plaatst:
•   Een grote tent plaatst (vanaf 50 personen);
•   Een vrachtwagen (trailer) of ander groot obstakel plaatst;
•   Versterkte muziek wilt laten horen met professionele apparatuur, bijvoorbeeld als 
    een dj muziek draait en/of.
•   Tapwagens  (aanvraag + situatietekening indienen wanneer de tapwagens niet op 
     het eigen terras geplaatst wordt. Het moet duidelijk zijn wat tot het eigen terras 
     behoort. De tapwagen en het terras mag niet ‘s nachts worden gebruikt tussen 
     01.30 uur en 08.30 uur.

Alcohol
Als u op een andere plaats dan uw horecabedrijf zwakalcoholhoudende dranken wilt verkopen en/of 
schenken, dan heeft u hiervoor een ontheffing van de Alcoholwet nodig. 

NIX18 
Met de ontheffing mag u alleen alcohol schenken aan personen van 18 jaar en ouder.     Alcoholgebruik 
onder de 18 jaar is niet toegestaan. Wij verwachten dat u hierin uw verantwoordelijkheid neemt. Overlast 
door overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd, 
u riskeert dan een boete.

Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente Waalwijk geldt de reguliere sluitingstijd van 03.00 uur. 
Voor dit jaar geldt dat enkel voor de horeca direct gelegen aan de wandelroute van “de 80”  vrijstelling 
van de sluitingstijd. De vrijstelling van de sluitingstijd geldt NIET voor buitenactiviteiten van de horeca. 
Voor buitenactiviteiten dient een vergunning worden aangevraagd.

Plastic
Gedurende het evenement mag op zaterdag 10 september 2022 en op zondag 11 september 2022 zowel 
binnen als buiten op het terras alleen worden gewerkt met plastic glazen (plastic kreukelglas of polycar-
bonaat).

Geluid
Alle horecabedrijven langs de route hebben een collectieve geluidontheffing. Dit houdt in dat u tot de 
reguliere sluitingstijden in uw horecabedrijf muziek ten gehore mag brengen waarbij de normen uit het 
Activiteitenbesluit tijdelijk niet gelden. 

Tent
Voor het plaatsen van een tent voor maximaal 50 personen op uw terras hebt u geen vergunning nodig. 
Let daarbij op dat u geen vluchtwegen vanuit uw horecabedrijf blokkeert. Voor het plaatsen van een tent 
voor meer dan 50 personen hebt u wel een vergunning nodig.

Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max. 60 x 60 cm. De vuurkorf of barbecue moet op minstens 5 meter 
afstand van een gebouw staan. Bij windkracht 6 of hoger is het gebruik van een vuurkorf niet toege-
staan. Houdt altijd toezicht op het vuur en houdt bluswater binnen handbereik.

Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste 4,50 
meter. Versieringen boven de weg moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen. Gebruik geen mate-
rialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn. 

Melden en aanvragen
Voor het melden van uw activiteit en/of het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen 
dient u een aanvraag in te dienen. Een formulier hiervoor kunt u vinden op de site van de gemeente 
Waalwijk, www.waalwijk.nl, vergunningen. Als u attributen plaatst voeg hierbij dan een plattegrondteke-
ning op schaal. 

U hebt tot uiterlijk 5 augustus 2022 om het formulier in te leveren bij de gemeente.

Handhaving
De gemeente en politie  treden handhavend op indien u een vergunning plichtige activiteit organiseert 
maar u geen vergunning of ontheffing hebt.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wenst u verdere uitleg, neem dan gerust contact op met het team Vergunningver-
lening & Belastingen via telefoonnummer 0416-683456.

Let op! 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt u legeskosten in rekening gebracht volgens de 
Legesverordening 2022. Deze kunt u vinden op de site van de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.nl optie 
regelgeving onder het item legesverordening, tarieventabel 2022.

Route
De gehele route kunt u bekijken op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje “parkoers”. Voor de 
veiligheid van de lopers en andere weggebruikers worden tijdens de doorkomst verschillende wegen 
afgesloten. 

Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig om de populaire wandeltocht weer tot een succes te 
brengen. Wilt u zich inzetten zodat er weer een prachtig evenement kan worden neergezet? Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrijwilligers’.

 

 
   

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:

Dit is een rectificatie van de publicatie van 29-06-2022
Schotse Hooglandersstraat 17 Waspik: intrekken van een omgevingsvergunning omdat er geen be-
drijfsactiviteiten meer plaatsvinden (toestemming Milieu ) Datum bekendmaking 23-06-2022
Procedure 1a en 3 zijn van toepassing.
 
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ) 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Bernhardstraat 1a Waalwijk: plaatsen dakkapel voorzijde woning (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 30-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 07-07-2022 tot en met 17-08-2022 
de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd: Jeroen Boschstraat naast num-
mer 2 Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie B nr. 4086): bouwen woning (toestemming Bouw, toe-
stemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) 

Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 269-271 Waalwijk: bouwen 7 appartementen (toestemming Bouw, toestemming Han-
delen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Werk of Werkzaamheden uitvoeren, toestemming 
Archeologie) Datum bekendmaking 28-06-2022
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 bekendmaking 29-06-2022
Professor Zeemanweg 6 Waalwijk: uitbreiden bestaande complex (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 30-06-2022
Rembrandtlaan 42 Sprang-Capelle: uitbreiden woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-07-2022
Gradenboog 26 Waalwijk: bouwen aanbouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 01-07-
2022
Pakketweg 1,3,5 en 7 en Kroonweg 6,8 en 10 Waalwijk: splitsen van bedrijfsgebouw voor huisvesti-
ging meerdere gebruikers (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendma-
king 04-07-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD 
Rembrandtlaan 42 Sprang-Capelle: uitbreiden woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 27-06-2022
Tielenstraat 13 Waalwijk: herindelen bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 27-
06-2022
van der Duinstraat 6 Sprang-Capelle: aanleggen uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekend-
making 28-06-2022
Grotestraat 275 Waalwijk: herbestemmen winkel tot 4 appartementen (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 30-06-2022
Winterdijk 39 Sprang-Capelle: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-07-2022
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 nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Grotestraat 269-271 Waalwijk: de nummeraanduidingen 269, 271a, 271b, 271c, 271d, 271e en 271g 
zijn vastgesteld Datum bekendmaking 28-06-2022
Professor Zeemanweg 6 Waalwijk: de nummeraanduidingen Prof. Zeemanweg 6 103 t/m 6 190 
Waalwijk (even en oneven) zijn vastgesteld Datum bekendmaking 30-06-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN  
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
•  Wijziging leidinggevende voor het horecabedrijf, op de locatie Hoogeinde 50, 5142 GC in Waal-

wijk. Besluit is verzonden op 1 juli 2022.

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het 
evenement Bork Totaal op zondag 4 september 2022, op de locatie Loeffstraat in Waalwijk. Be-
sluit is verzonden op 4 juli 2022.    

DE 80 VAN DE LANGSTRAAT 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 organiseert De Stichting 80 van de Langstraat de 40e  
editie van de wandeltocht de Rabobank 80 van de Langstraat. De gemeente stelt ook dit jaar weer 
alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen.

Wilt u een activiteit organiseren? 
Zonder vergunning mag u:
• Een kleine partytent plaatsen (tot 50 personen). 
• Muziek draaien via een geluidsinstallatie.
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste 
4,50 meter. Versieringen boven de weg moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen.



Woensdag 6 juli 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 wegafslui-
tingen 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 wor-
den in fases uitgevoerd. De wijk is ten allen tijden bereikbaar via één toegangsweg. 
Valeriaanstraat vanaf kruising Bevernelstraat t/m kruising Reigerbekstraat: 04-07-2022 t/m 29-07-
2022 i.v.m. reconstructie van de weg. 
Heusdenseweg t.p.v. het Afwateringskanaal: 19-07-2022 tussen 08.00 u. en 12.00 u. i.v.m. werk-
zaamheden aan de Bovenlandse Sluis. Verkeer wordt m.b.v. verkeersregelaars begeleid. 
Gradenboog t.p.v. nr. 24: 13-07-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.

Sprang-Capelle: 
Veerweg t.h.v. brug Oude Maasje: 04-07-2022 t/m 26-08-2022 i.v.m. onderhoud aan de brug. Om-
leiding via Waspik d.m.v. bebording. Tot de schoolvakantie kunnen fietsers overdag gebruik maken 
van een tijdelijk ponton.

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 27 JUNI 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor César Francklaan 39, Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van 
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van César Francklaan 39, Waalwijk, door het plaatsen 
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 27 juni 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING

‘DEFINITIEF ONTWERP CENTRUMENTREE NOORD – FASE I’ LIGT TER INZAGE   
Het college van B&W van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat het ‘Definitief Ontwerp Centrumen-
tree Noord – fase I’ van woensdag 6 juli 2022 tot 20 juli 2022 ter inzage ligt. Het definitief ontwerp is 
een technische uitwerking van het voorlopig ontwerp dat eind 2021 ter inzage heeft gelegen. 
Het ontwerp is te raadplegen bij de balie van het stadhuis. Uw reactie kunt u sturen aan  
mvanrossum@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v.  ‘DO Centrumentree  
Noord – fase I’ naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.  

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 
personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Nederland, en 
ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats. 
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen. Er is 
een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden inge-
schreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt: 
• P.P. Wegrzyn, geboren op 13-09-1993, de datum van het voornemen is 01-06-2022. Het besluit is 

genomen op 29-06-2022.
• N. Naranjo Bustamante, geboren op 01-08-1999, de datum van het voornemen is 01-06-2022.  

Het besluit is genomen op 29-06-2022.
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
• Fiyeri Kesete Tesfay, geboren op 01-02-2000, de datum van het voornemen is 29-06-2022
• D. Hassane, geboren op 20-12-1986, de datum van het voornemen is 29-06-2022
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 monde-
ling 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  
(verordeningen) elektronisch te publiceren. U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 
021 - Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen t.b.v. uitvoering afvalproeven in de wijk Laageinde
022 -  Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen t.b.v. uitvoering afvalproeven in de wijk Besoyen 
023  - Beleidsregels inzamelmiddelen gft-afval hoogbouw 2022
024 - Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen t.b.v. uitvoering afvalproeven in enkele hoogbouwcom-
plexen

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.

AANWIJZINGSBESLUIT INZAMELMIDDELEN RESTAFVAL EN PMD VOOR EEN  
GEDEELTE VAN DE WIJK BESOYEN WAALWIJK 
Het College van Waalwijk maakt bekend te hebben besloten: 
- Gedurende de proefperiode van 1 jaar in een gedeelte van de wijk Besoyen voor de inzameling van 
huishoudelijk restafval voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen een kleine mini-
container (140 liter) aan te wijzen als inzamelmiddel; 
- Gedurende de proefperiode van 1 jaar in een gedeelte van de wijk Besoyen voor de inzameling van 
PMD voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen de bestaande grijze restafvalcon-
tainer (240 liter) aan te wijzen als inzamelmiddel. 
Voor het inzien van de stukken en bij vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker af-
valverwerking, te bereiken via telefoonnummer 0416-683456.
Procedures 1 en 3 zijn van toepassing. U kunt de stukken inzien en een bezwaarschrift indienen tot en 
met dinsdag 2 augustus 2022. 

AANWIJZINGSBESLUIT INZAMELMIDDELEN RESTAFVAL EN PMD EN LOCATIE  
ONDERGRONDSE VERZAMELCONTAINERS RESTAFVAL VOOR EEN GEDEELTE  
VAN DE WIJK LAAGEINDE WAALWIJK 
Het College van Waalwijk maakt bekend te hebben besloten: 
- In de wijk Laageinde zes locaties voor ondergrondse verzamelcontainers aan te wijzen, te weten 
nabij huisnummer 2 in de Dr. Schaepmanlaan, nabij huisnummer 12 in de Dr. van Karnebeeklaan, 
nabij huisnummer 9 in de Prof. Nolenslaan, nabij huisnummer 32 in de Prof. Nolenslaan, nabij huis-
nummer 48 in de Prof. Nolenslaan en nabij huisnummer 2 in de Dr. Visserstraat;
- Gedurende de proefperiode van 1 jaar in een gedeelte van de wijk Laageinde voor de inzameling van 
huishoudelijk restafval voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen de dichtst bijge-
legen ondergrondse verzamelcontainer aan te wijzen als inzamelvoorziening; 
- Gedurende de proefperiode van 1 jaar in een gedeelte van de wijk Laageinde voor de inzameling van 
PMD voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen de bestaande grijze restafvalcon-
tainer (240 liter) aan te wijzen als inzamelmiddel. 
Voor het inzien van de stukken en bij vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker af-
valverwerking, te bereiken via telefoonnummer 0416-683456.
Procedures 1 en 3 zijn van toepassing. U kunt de stukken inzien en een bezwaarschrift indienen tot en 
met maandag 8 augustus 2022. 

AANWIJZINGSBESLUIT INZAMELMIDDELEN T.B.V. UITVOERING AFVALPROEVEN 
IN ENKELE HOOGBOUWCOMPLEXEN 
Het College van Waalwijk maakt bekend te hebben besloten: 
- Bij vijf hoogbouwcomplexen in de kernen Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik locaties voor GFT- 
zuilen aan te wijzen, te weten 1 locatie nabij huisnummer 108 in de Hendrik Chabotstraat in Sprang-
Capelle, 2 locaties nabij huisnummer 158 in de Drunenseweg in Waalwijk, 2 locaties nabij huisnummer 
74 in de Hollandsestraat in Waalwijk, 2 locaties nabij huisnummer 144 in Het Fort in Waalwijk en 1 
locatie nabij huisnummer 102 in de Havendries in Waspik.
- Gedurende de proefperiode van 1 jaar bij deze vijf hoogbouwcomplexen in de kernen Sprang-Capelle, 
Waalwijk en Waspik GFT-afval gescheiden in te zamelen.
- Gedurende de proefperiode van 1 jaar voor deze vijf hoogbouwcomplexen in de kernen Sprang-
Capelle, Waalwijk en Waspik de dichtst bijgelegen GFT-zuil aan te wijzen als inzamelvoorziening voor 
GFT-afval.
Voor het inzien van de stukken en bij vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker af-
valverwerking, te bereiken via telefoonnummer 0416-683456.
Procedures 1 en 3 zijn van toepassing. U kunt de stukken inzien en een bezwaarschrift indienen tot en 
met maandag 8 augustus 2022. 


