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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

  KLEURWEDSTRIJD
  WAALWIJK 25 JAAR

Kleur je mee? 

Dit jaar bestaat de gemeente 
Waalwijk 25 jaar. Daarom heb-
ben we een leuke kleurplaat 
voor je. Dus zoek je mooiste 
kleurpotloden alvast bij elkaar! 
Vanaf volgende week kun je 
kleuren voor leuke prijzen. 
Houd deze pagina en onze 
social media in de gaten.

Volgende week vertellen we je 
meer.

“Ik moest wennen aan het idee.”

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 Els van Bruggen van 
Qdossier in Waalwijk. 

“Mijn man en ik hebben er nog even aan gedacht om mensen in 
huis te nemen. Maar dit was niks voor ons. Dat moet je voor lan-
gere tijd willen en kunnen volhouden. Je hoort nu dat mensen hier-
van terugkomen, omdat het toch moeilijk is voor langere tijd. Sneu, 
want de vluchtelingen moeten dan weer ergens anders onderdak 
vinden.”

Wat hebben jullie wel gedaan? 
“Er bleek vraag naar tuinmeubels. Dat kregen we van de gemeente 
te horen. Uiteindelijk hebben we zelf meubels gekocht en naar de 
opvanglocaties gebracht.

De wereld stond ineens op z’n kop. Overal die trieste beelden van 
mensen die midden in een oorlog waren beland. Huilende kinde-
ren, uitgebrande huizen: verschrikkelijk om te zien. Maar daarmee 
kwam het besef hoe dicht bij ons eigen veilige landje dit is. En de 
angst voor een Derde Wereldoorlog. Dat hadden we zelf ook nog 
nooit meegemaakt.”

Hoe kom je dan uit bij tuinmeubels? 
“De gemeente Waalwijk had een e-mailadres geopend voor hulp 
aan Oekraïne. Ik mailde om te vragen wat er nodig was. We wilden 
vooral iets doen voor de mensen uit Oekraïne die in onze gemeente 
verblijven. Dat voelt voor ons beter dan geld geven op afstand. Wij 
doen liever iets waarbij we zelf zien dat het goed terechtkomt.  
De meeste opvanghuizen bleken al ingericht. Maar er was nog  
behoefte aan tuinmeubels en parasols.”

Dus jullie naar de winkel? 
“Ik moest wennen aan het idee. Eigenlijk dacht ik dat we geld zou-
den geven voor de aankoop van iets. Maar toen werden we dus ge-
vraagd of we voor tuinmeubels konden zorgen. We wilden eerst een 
oproep plaatsen. Via vrienden en kennissen zouden we dan thuis 
tweedehands tuinmeubels gaan verzamelen. Daar kwamen we op 
terug: voor je het weet zitten we met allerlei onbruikbare spullen. 
Die moeten we dan zelf weer tegen betaling gaan voeren.”

Hoe is het toch gelukt? 
“We zochten contact met een paar bedrijven die tuinmeubels ver-
kopen. Zo kwamen we bij Jysk uit. De bedrijfsleider in Waalwijk 
stuurde me door naar het hoofdkantoor. Daar kregen we wat kor-
ting. We kozen voor stevige meubels en die staan nu bij de opvang-
huizen. Vanuit de gemeente kregen we door hoeveel er nodig was. 
Uiteindelijk bestelden we 60 stoelen, 12 tuintafels, en 9 parasols en 
parasolvoeten.”

Hoe kwam alles op z’n plek? 
“We moesten de meubels zelf ophalen en rondbrengen. Geluk-
kig hebben we een aanhanger, daarmee haalden we alles op. Twee 
collega’s van ons bedrijf Qdossier hielpen de meubels mee rond-
brengen. Uiteindelijk hebben we het verdeeld over drie ochtenden, 
omdat nog niet alle opvanghuizen bewoond waren. Eén van onze 
collega’s woonde in zijn jeugd in Moskou. Hij spreekt Russisch, 
net als de meeste Oekraïners. Dat kwam goed uit, want zij spreken 
nauwelijks Engels. Met de anderen gebruikten we gebaren. Had 
ik iemand nodig om mee te helpen tillen? Dan balde ik even mijn 
vuist. Dat begrijpt iedereen.”

 
Ging het allemaal zo vlot? 
“We kwamen ergens de tuinmeubels brengen. Ook hier vroegen we 
of we nog konden helpen. Gelukkig hadden we onze Russisch spre-
kende collega bij ons. De Oekraïners gaven aan dat ze graag een 
waslijn wilden hebben. Dus wij naar de winkel voor een waslijn en 
wasknijpers. Die hebben we nog opgehangen. Ergens anders woon-
de een meisje van twee jaar met haar moeder. Bij ons thuis stonden 
nog een roze tafeltje en twee stoeltjes met een prinses erop. Die 
hadden we voor haar meegenomen. Ze was er zo blij mee.”

Hoe was het om iets te kunnen doen? 
“Het is erg dankbaar werk. In de bewoonde huizen kwamen men-
sen uit alle vertrekken naar ons toe, vooral vrouwen. Ze zijn op 
elkaar aangewezen, maar kennen elkaar nog niet allemaal. Hun 
mannen en zoons zitten vaak in oorlogsgebied. Wij hebben er in elk 
geval een goed gevoel over dat we konden helpen. En zo kan ieder 
op zijn manier een steentje bijdragen. Het hoeft niet over enorme 
bedragen te gaan. Elke hulp zal met open armen ontvangen wor-
den.”

We bedanken Els en Hans van Bruggen van Qdossier voor hun hulp! 

De tuinmeubels worden volop gebruikt.

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

Helpen jullie ons mee met ons oud papier?
Vrijwilligers van 15 verenigingen halen elke maand jouw oud papier 
op. Dat doen zij verspreid over de hele gemeente. In elke wijk is een 
andere vereniging actief.

We hebben jullie hulp nodig!  
Voor Landgoed Driessen zoeken wij nu vrijwilligers voor de inzame-
ling van oud papier. Wil jij met jouw vereniging iets extra’s doen 
in je gemeente? En komt een extra zakcentje jullie vereniging goed 
uit? Aarzel niet en meld je aan.

Jullie gaan een avond per maand aan de slag. 
Wat vragen we precies van jullie? Eén woensdagavond per 
maand zamel je in Landgoed Driessen het oud papier in.                           

Belangrijk om te weten:
• De ronde is elke derde woensdag van de maand (11 tot 12 keer 

per jaar).
• De inzamelavond start om 18.15 uur bij Sporthal de Slagen.
• De ronde is klaar tussen 20.30 en 21.00 uur.
• Er zijn steeds vier vrijwilligers nodig, verspreid over twee  

voertuigen.
• Jullie vereniging krijgt een (kleine) vergoeding per kilo oud  

papier.

De gemeente ondersteunt jullie.

Jullie hulp bij het ophalen van oud papier is waardevol voor  
Waalwijk. Daarom komt de gemeente je tegemoet. Dat doen we als 
volgt: de gemeente zorgt eens per maand voor een vrachtwagen 
met chauffeur. Jullie vereniging krijgt benodigdheden zoals hesjes 
en handschoenen. 

Mail ons bij interesse.

Heb je zin om met vrijwilligers aan de slag te gaan? Of heb je nog 
vragen? Mail ons dan via info@waalwijk.nl. Wie weet halen  
jullie binnenkort het oud papier in Landgoed Driessen op!

 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

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 14 JULI OM 16:00u – KADERSTELLEND DEBAT 
Deze vergadering start om 16:00u en staat in teken van de kadernota  
2023. De raad debatteert over de kaders van de gemeentebegroting 2023.  
De kadernota is daarmee de financiële onderlegger van het nieuwe  
coalitieakkoord ‘Samen werken aan de toekomst’.

De vergaderopzet:

• Debat in eerste termijn kaderstelling begroting 2023
• Pauze van circa 19:00 tot 20:00u
• Reactie college op pitches fracties in eerste termijn
• Debat in tweede termijn kaderstelling begroting 2023

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:
Bij Akkerlaan en Drunenseweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1718 gedeeltelijk): bouwen woning 
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) 
Datum ontvangst 01-07-2022
Bij Waspikse weg en Schotse Hooglandersstraat Waspik (Kad. Waspik sectie O nr. 1218): bouwen woning 
(toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 01-07-2022
Industrieweg 98 Waalwijk: plaatsen reclame-uitingen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 01-07-2022
Energieweg 2 Waalwijk: vervangen reclame-uitingen en plaatsen drie verwijszuilen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 01-07-2022
Pompweg 1 Waalwijk: vervangen reclame-uitingen en plaatsen drie verwijszuilen (toestemming Bouw) 
06-07-2022
Bij Akkerlaan en Drunenseweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1718 gedeeltelijk): bouwen woning 
(toestemming Bouw) Datum ontvangst 01-07-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

BESLUITEN VAN RAADSVERGADERING VAN  
DONDERDAG 7 JULI 
Op 7 juli was er een openbare raadsvergadering. De besluitenlijst van deze 
vergadering vindt u op www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur of neem contact op 
met de griffie.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
van der Duinstraat 124 Sprang-Capelle: kappen beukenboom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 
07-07-2022
President Steynstraat 19 Waalwijk: plaatsen aanbouw achterzijde woning (toestemming Bouw, toestem-
ming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-07-2022
Gelrelaan 5 Waalwijk: wijzigen/aanpassen voorgevel woning (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 07-07-2022
Winterdijk 39 Sprang-Capelle: verbouwen woonhuis (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels, 
toestemming Bouw)
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Bij Altenaweg 2c Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1682): uitbreiden bedrijfspand (toestemming Inrit/
uitweg, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 07-07-2022 
Procedure 1a is van toepassing.
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 20-07-2022 IS  
OPGESCHORT 
Westeinde 1 Waalwijk: opknappen en aanpassen bestaand pand (toestemming wijzigen gemeentelijk 
monument, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 04-07-2022 
Procedure 1a is van toepassing.
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heffingen 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 plat-
tegrondtekening 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’.

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 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 15-07-2022 i.v.m. 
werkzaamheden t.g.v. natuurontwikkeling Westelijke Langstraat. Omleiding via ’t Vaartje, Tolweg, 
Juffrouwsteeg en Geallieerdenweg.

STANDPLAATSVERGUNNINGEN
De volgende standplaatsvergunning is verleend: 
Rijsdijk vis, vertegenwoordigd door de heer H.N. Rijsdijk, voor de verkoop van seizoen Vis -en vispro-
ducten op de volgende dag(en) en locatie(s)
• iedere dinsdag op Jeroen Boschstraat ter hoogte van huisnummer 1, te sprang – capelle van 8.00 

uur tot 13.30 uur;
Het besluit is verzonden op 7 juli 2022.

Voor informatie over de inhoud van deze besluiten kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, 
Woon- en Leefomgeving, tel. 0416-683456. 
De procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

MILIEU
 
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
Kersten Hulpmiddelenspecialist B.V., Cartografenweg 24 Waalwijk 
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 juli 2022 tot en met  
10 augustus 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een afspraak kunt u 
contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en 
Belastingen, tel. 0416-683456.

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

• Evenementenvergunning voor het organiseren van de steptoertocht het Monster van Brabant 
op zaterdag 17 september 2022, met start en finish op de locatie, gelegen aan de Gaard 2 in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor Dulvertse Dorpskwis op zaterdag 17 september 2022, Dulverts 
Spektakel, op zaterdag 24 september 2022 en Dulvertse Mert en op zaterdag 1 oktober 2022 
op het weiland op de locatie, gelegen aan de Dullaertweg in Sprang-Capelle. Besluit is verzon-
den op 7 juli 2022.

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens de 
evenementen Dulvertse Dorpskwis op zaterdag 17 september 2022, Dulvertse Mert op zater-
dag 24 september 2022 en Dulverts Spektakel op zaterdag 1 oktober 2022 op het weiland op 
de locatie, gelegen aan de Dullaertweg in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 7 juli 2022. – 
Evenementenvergunning voor Bork Totaal (braderie) op zondag 4 september 2022 van 09.00 
uur tot 17.00 uur, op de locatie gelegen aan de Loeffstraat (tussen de Baardwijksestraat en de 
Ds. Louwe Kooymanslaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 juli 2022. 

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het 
evenement Swingen in de Stad op vrijdag 22 juli 2022 van 19.00 uur tot 23.59, op zaterdag 23 
juli 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.30 uur op de locatie, gelegen aan het Raadhuisplein in Waal-
wijk. Besluit is verzonden op 12 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.

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.     Alcohol-
gebruik 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”  vrijstel-
ling 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 polycarbonaat).

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 
toegestaan. 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 materialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn. 

Melden en aanvragen
Voor het melden van uw activiteit en/of het aanvragen van de benodigde vergunningen en ont-



Woensdag 13 juli 2022

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN  
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Sprangsevaart 20b Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 juli 2022 tot en met  
10 augustus 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en
leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.


