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Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

Contactgegevens:  
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
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COLOFON

“Alle kleine beetjes helpen, je hoeft niet meteen groots uit te pakken.”

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 geven we hen de 
komende weken het woord. Deze keer Max van der Sluijs van soft-
warebedrijf K3, dat onder andere in Waalwijk zit. 

“Jarenlang zaten we met veel plezier in ons bedrijfspand in Besoyen. 
Per 1 juli zijn we verhuisd naar een kleiner kantoor. Dus we hadden 
een hoop meubels en andere spullen over. Die wilden we graag 
duurzaam aan een goed doel geven. Veel was nog vrij nieuw, maxi-
maal twee jaar oud.”

En zo kwamen jullie bij de gemeente uit? 
“Toen we doorkregen wat we over gingen houden, zijn we meteen 
gaan rondkijken. Waar kunnen we al die spullen aan schenken? Zo 
kwam de gemeente Waalwijk op onze radar. We wilden zoveel moge-
lijk weggeven. Maar dan wel aan partijen die deze spullen een twee-
de leven zouden geven. Dus gingen we op zoek naar goede doelen. 
Allerlei instanties hebben we gemaild, waaronder de gemeente. 
Misschien konden zij nog spullen gebruiken voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. We vertelden wat we hadden en deden er 
een filmpje bij. Zo konden we alles goed laten zien. De gemeente 
reageerde, maar ook veel verenigingen zoals de scouting. We keken 
eerst naar de spullen die we hadden. Vervolgens bedachten we wie 
we daar blij mee konden maken.”

En hoe maakten jullie de gemeente blij? 
“We twijfelden geen moment om ook de gemeente te benaderen. 
Daarna is het vlot gegaan. Na contact via de zakelijke WhatsApp 
kwamen twee mensen van de gemeente kijken. Wat hebben we alle-
maal? Wat is bruikbaar? Naast bureaus en bureaustoelen waren dat 
bijvoorbeeld kastjes, gezellige gekleurde poefjes, plantjes, kapstok-
ken. Spullen die een ruimte ook wat huiselijker en vrolijker maken. 
Uiteindelijk liet de gemeente een busje komen. Daar hebben we 
alles ingeladen wat de gemeente graag wilde meenemen. Zij zorg-
den ervoor dat alles op de juiste plek terechtkwam. Vanaf het eerste 
contact tot het ophalen van de spullen zat ongeveer twee weken.”

Maar dat is nog niet alles? 
“We hebben een belofte gedaan. Gaan we helemaal over naar het 
nieuwe pand? Dan bekijken we opnieuw wat we de gemeente Waal-
wijk nog kunnen geven. Denk aan glazen, mokken, servies, bestek 
en overige meubels. Dit zijn de spullen die we nu nog gebruiken. 
Maar ook die geven we graag een tweede leven bij de opvangloca-
ties. Uiteindelijk laten we het pand helemaal leeghalen. Daarvoor 
hebben we een partij in de arm genomen. Alles wat over is wordt 
verscheept naar bijvoorbeeld Afrika. Zit er in de tussentijd nog iets 
tussen voor de gemeente? Dan kan dat opgehaald worden.” 

  OPENINGSTIJDEN
  TEAM WIJZ

Tijdens de vakantieperiode 
is Team WijZ vier dagen per 
week bereikbaar van 8.30 tot 
12.30 uur voor informatie, 
advies en ondersteuning. 
Hieronder zie je de datums 
waarop Team WijZ niet  
bereikbaar is voor vragen:

• Woensdag 27 juli

• Vrijdag 5 augustus

• Vrijdag 12 augustus

• Vrijdag 19 augustus

• Vrijdag 26 augustus

• Vrijdag 2 september

Dringende vraag of spoed-
geval?  
Heb je op één van deze da-
gen een vraag die niet kan 
wachten tot de eerstvolgende 
werkdag? Dan pakt Team WijZ 
deze vraag uiteraard op als je 
telefonisch contact opneemt. 
Voor andere vragen kan je de 
eerstvolgende werkdag zelf 
opnieuw contact opnemen 
met Team WijZ: 0416-683456.

 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

Waarom doen jullie dit allemaal? 
“Wat er gebeurt in Oekraïne gaat ons aan het hart. We willen graag 
iets doen voor de vluchtelingen als dat kan. Aan de andere kant is 
duurzaamheid belangrijk voor ons. Ook in de manier waarop het be-
drijf gerund wordt. Dat laten we graag zien. En wie weet moedigen 
we anderen aan hetzelfde te doen. Dus gebruiken we meubels en 
spullen niet meer, maar zijn ze nog in goede staat? Dan verdienen 
ze volgens ons een tweede leven. Door onze verhuizing en de crisis 
in Oekraïne kwam het allemaal samen.”

Wat als je geen hele bedrijfsinboedel hebt?“ 
Alle kleine beetjes helpen, je hoeft niet zo nodig groots uit te pak-
ken. Mensen denken misschien: een hele bedrijfsinboedel wegge-
ven, dat kan ik niet! Maar ik sta nu bijvoorbeeld in de keuken. Links 
zie ik mijn koffiezetapparaat dat ik gisteren heb vervangen. En wat 
gebeurt er met het oude? Het werkt nog prima, dus waarom krijgt 
het geen tweede leven? Dus heb je toevallig zo’n koffiezetapparaatje 
of iets anders over? Je maakt anderen er enorm blij mee. Zo maak je 
toch al het verschil?” 

We bedanken Max van der Sluijs en K3 voor hun hulp! 

De gemeente kwam langs om de spullen bij K3 op te halen. Max (rechts) hielp ook mee.

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

Expositie 'Bomen als iconen' in stadhuis 

Van 2 tot 31 augustus exposeren de kunste-
naars Ron Beumer en Corine Kroezen in het 
stadhuis. 
 
'Bomen als iconen' heet de groeiende reeks 
etsen, waarin bomen centraal staan. Zowel 
bomen die buiten staan als gefantaseerde  
bomen met kronkels, puzzelstukjes vinden 
hun plek naar de etsplaat van Ron Beumer. 
De keramische sculpturen van Corine Kroe-
zen zijn iconen uit een voortdurende stroom 
van levensinspiratie. Haar bomen en jaar-
ringen geven uiting aan haar gedachten, 
herinneringen en fantasie. Haar kunst is een 
conversatie met de aanschouwer. 

Voor meer informatie over de kunstenaars: 
www.ronbeumer.nl en www.corinekroezen.nl.

Beiden hebben een atelier aan de Hooisteeg 
in Waalwijk.
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Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• Neem veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***®

• Of zorg voor een slot met een cilinder SKG***®

• Vraag een erkend Politiekeurmerk-bedrijf om advies

Voorkom inbraak  
met de juiste sloten

www.hetccv.nl

Kies voor beslag 

met cilinder- 
trekbeveiliging

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 Waal-
wijk. 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 septem-
ber 2022 naar waalwijk25jaar@waalwijk.nl. In sep-

tember kiest een jury de winnende 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 bijbeho-
rende verhaal via de gemeentelijke social media  
kanalen en op de gemeentepagina in Weekblad 
Waalwijk.

Tassenactie op de weekmarkt in Waalwijk

De verplaatsing van de Waalwijkse weekmarkt naar het centrum is een groot succes. De gezelligheid is weer terug op de markt en in combinatie met horeca, ondernemers en de 
vernieuwde inrichting van het centrum is het weer volop genieten in Waalwijk.

Op woensdag 20 juli gingen maar liefst 5 bezoekers van de weekmarkt met een extreem goedgevulde boodschappentas naar huis. Daar hoefden ze niets anders voor te doen 
dan een tas die ze een week eerder gratis ontvingen, zichtbaar te gebruiken! De zogenaamde “Woensdag Weekmarkt Waalwijk-tas! De horeca- en marktondernemers hebben de 
inhoud van de tassen met een waarde van zo’n € 300  beschikbaar gesteld. De uitreiking vond plaats in het nieuwe Schoenenkwartier.

Een paar weken eerder hebben de ondernemers ruim 600 tassen uitgedeeld aan winkelende marktbezoekers. Hen werd gevraagd de tas zichtbaar te gebruiken in de binnenstad 
van Waalwijk om kans te maken op deze geweldige prijs. De prijswinnaars waren allen blij verrast en onder de indruk van de prijs die ze gewonnen hadden.

Ook komende weken worden tassen uitgedeeld en kunnen mensen die zo’n mooie en praktische ‘Woensdag Weekmarkt Waalwijk-tas’ gebruiken kans maken op het 
indrukwekkende prijzenpakket.



Woensdag 27 juli 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:

Julianalaan 50 Sprang-Capelle: uitbreiden woning d.m.v. aanbouw (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 19-07-2022
van Hilststraat 20 Waalwijk: plaatsen overkapping (toestemming Bouw) Datum ontvangst 18-07-2022
Industrieweg 64 Waalwijk:  bouwen tijdelijke loods (toestemming Bouw) Datum ontvangst 15-07-2022
Paul Krügerstraat 17: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toestem-
ming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 18-07-2022
Schoolstraat 19 Sprang-Capelle: aanleggen inrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst  
10-07-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Schutweg 2 Waalwijk: aanbrengen gevelreclame (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-07-2022
Koetshuislaan Waalwijk (Kad. Sprang sectie C nr. 1733): kappen 11 bomen (toestemming Kap) Datum 
bekendmaking 21-07-2022
Stationsstraat 7a Waalwijk: wijzigen voorgevel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 21-07-2022
Geerde Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie F nr. 3224): kappen 6 bomen (toestemming Kap) Datum bekend-
making 21-07-2022
Kloosterweg 44 Waalwijk: kappen 35 naaldbomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 21-07-2022
Veerweg 4 Waspik: wijzigen indeling bedrijfswoning (toestemming Bouw toestemming Milieu) Datum 
bekendmaking 21-07-2022
Westeinde 1 Waalwijk: opknappen en aanpassen bestaand pand (toestemming Bouw, toestemming  
wijzigen gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 19-07-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Ruytenbergweg 1c Waspik: aanleggen inrit-uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking  
22-07-2022
Grotestraat 147 Waalwijk: verbouwen restaurant naar appartementen (toestemming Bouw) Datum  
bekendmaking 22-07-2022
Bij Gansoyensesteeg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1578): aanbrengen dam in watergang buiten-
polder (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum bekendmaking 21-07-2022
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 nummeraan-
duidingen zijn genomen:
Veerweg 4 Waspik: nummeraanduiding Hooiweg 2a en Hooiweg 2b zijn vastgesteld Datum bekendma-
king 25-07-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE  
“HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2018-2021, 2E WIJZIGING” 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunningen zijn verleend:
Poelruitstraat 28 Waalwijk: omzettingsvergunning zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woon-
ruimte Datum bekendmaking 25-07-2022
Procedures 1a en 3 is van toepassing.

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

• Evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht Sprang-Capelle op zaterdag 12 november 
2022 van 12.30 uur tot en met 17.00 uur met ontvangst bij de Haven Sprang-Capelle, een rijtoer 
door Sprang-Capelle richting de kerk Sprang, gevolgd door een optocht naar het Sinterklaasfeest in 
Sporthal Zidewinde. Besluit is verzonden op 18 juli 2022.

• Verklaring van geen bezwaar voor het passeren van Waalwijks grondgebied door zo’n 450 fietsers 
voor de  toertocht Haarsteeg via een vastgestelde route, op zondag 28 augustus 2022 tussen 11.00 
uur en 14.00 uur. Besluit is verzonden op 18 juli 2022. 

• Incidentele standplaats, informatiepunt glasvezel T-Mobile in de periode van maandag 31 oktober 
2022 tot en met zaterdag 12 november 2022 van 08.00 uur tot 22.00 uur, op het parkeerterrein, op 
de locatie Bloemenoordplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 18 juli 2022.

• - Evenementenvergunning voor het plaatsen van een foodtruck en een buitenbar bij Gastro, café 
’t Spykerke, op zaterdag 10 september 2022 van 16.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 11 september 
2022 vanaf 24.00 uur tot 01.30 uur en op zondag 11 september van 10.00 uur tot 20.00 uur, op de 
locatie Stationsstraat 120 en 124 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor de Jeugdvakantieweek Waspik in de periode van maandag 29 augus-
tus 2022 tot en met donderdag 1 september 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur, op het weiland gele-
gen aan de locatie Parallelweg 5 in Waspik en op vrijdag 2 september 2022 van 09.00 uur tot 23.00 
uur, op de locatie Schoolstraat 19, in Waspik. Besluit is verzonden op 20 juli 2022.

• Toestemming overnachten in de Rabozaal in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder op donderdag 1 
september 2022. Besluit is verzonden op 20 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor de Mini 80 van de Langstraat op zaterdag 10 september 2022 van 
14.00 uur tot 18.30 uur met de start en finish vanaf de Stadstuin volgens een vast parkoers. Besluit 
is verzonden op 22 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor een buurtbarbecue + een tijdelijke wegafsluiting, op zaterdag 3 sep-
tember 2022 van 15.00 uur tot 00.00 uur, op de locatie Wim Sonneveldstraat ter hoogte van de nrs. 
39 en 31 te Waalwijk. Besluit is verzonden 25 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor een buurtbarbecue + een tijdelijke wegafsluiting op zaterdag 3 sep-
tember 2022 van 17.00 uur tot 00.00 uur, op de locatie Calèche 59 in Waalwijk. Besluit is verzonden 
op 25 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor het Verkeersproject Pleintje Verkeer op maandag 17 oktober 2022 en 
op dinsdag 18 oktober 2022 van 08.00 uur tot en met 14.30 uur, op de locatie Brugstraat 2 in Was-
pik + een tijdelijke wegafsluiting van de Brugstraat in Waspik. Besluit is verzonden op 25 juli 2022.

• Evenementenvergunning voor de Rabobank 80 van de Langstraat op zaterdag 10 september 2022 
vanaf 12.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 11 september 2022 vanaf 00.00 uur tot 16.00 uur, in het 
centrum van Waalwijk en volgens een vastgesteld parkoers door de gemeente Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 27 juli 2022.

Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij 
het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

ONTWERPBESLUIT ALCOHOLVERGUNNING  
De burgemeester van Waalwijk is voornemens een alcoholvergunning te verlenen voor de inrichting 
Buurtcentrum Sprang-Driessen op de locatie gelegen aan de Jeroen Boschstraat 1, 5161 VA in Sprang-
Capelle. Het betreft hier een vergunning aan een para commerciële rechtspersoon. Ter regulering van 
paracommercie worden aan de vergunning voorwaarden verbonden (geen alcoholverstrekking tijdens 
bijeenkomsten van persoonlijke aard alsmede beperking van tijden wanneer de vergunning geldt). Op 
grond van artikel 6 van de Alcoholwet is de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gere-
gelde procedure van toepassing. Dit wil zeggen dat de aanvraag en het ontwerpbesluit alcoholvergun-
ning met ingang van 21 Juli 2022 zes weken ter inzage liggen tijdens openingstijden bij de frontoffice 
op het stadhuis in Waalwijk. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging 
zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan de burgemeester van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB in Waalwijk. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u tijdig voor afloop van de termijn een afspraak maken met de heer F. N.J. 

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
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Moonen of mevrouw S.M.P. Gagliardi van het team Vergunningverlening & Belastingen, via telefoon-
nummer 0416-683456. Na afloop van de termijn zal onder afweging van eventueel kenbaar gemaakte 
zienswijzen een besluit genomen worden waartegen beroep openstaat. Ik wijs u erop dat in principe al-
leen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze 
heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit. 

Procedures 1 en 2 zijn 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.

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.     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 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 materi-
alen 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’.

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  
worden 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. 
Kruising Klaproosstraat / Valeriaanstraat / Averuitstraat: 25-07-2022 t/m 05-08-2022 i.v.m.  
bestratingswerkzaamheden. 
Kruising Grotestraat / Kerkstraat: 29-08-2022 t/m 16-09-2022 i.v.m. reconstructie. 
Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan: 29-08-2022 t/m 23-12-2022.  
i.v.m. reconstructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Sprang-Capelle: 
Veerweg t.h.v. brug Oude Maasje: 04-07-2022 t/m 26-08-2022 i.v.m. onderhoud aan de brug. 
Omleiding via Waspik d.m.v. bebording. Tot de schoolvakantie kunnen fietsers overdag gebruik 
maken van een tijdelijk ponton. 
Tinus van der Sijdestraat t.h.v. nr. 9: 03-08-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

Waspik: 
Geen wegafsluitingen

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: 
Dibo B B.V., Markt 2-3 Waalwijk 
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 juli 2022 tot en met  
24 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.

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

Besluit lozen buiten inrichtingen:
2e Wittedijk 7 Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 juli 2022 tot en met  
17 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.

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

Adres: Elzenweg 1 Waalwijk, Kinderdagverblijf Tot Vanavond
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften: géén vetaf-scheider/slibvangput noodzakelijk
Datum verzending: 21 juli 2022

De beschikking ligt ter inzage van 22 juli 2022 tot en met 2 september 2022 bij de gemeente Waalwijk.

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

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

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer 
wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Onder-
zoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.
 
Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in de 
BRP juist is. Daarom heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder genoemde per-
sonen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Nederland, en inge-
schreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats. 
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen. Er is 
een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden inge-
schreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt: 
Fiyeri Kesete Tesfay, geboren op 01-02-2000, de datum van het voornemen is 29-06-2022. Het besluit is 
genomen op 21-07-2022
D. Hassane, geboren op 20-12-1986, de datum van het voornemen is 29-06-2022. Het besluit is geno-
men op 21-07-2022
O.D. Pietruszynska, geboren op 07-06-1999, de datum van het voornemen is 16-06-2022. Het besluit is 
genomen op 21-07-2022
J.K. Dworak, geboren op 21-05-1983, de datum van het voornemen is 16-06-2022. Het besluit is genomen 
op 21-07-2022

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).  
Onderzoek 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 
ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.
 
Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
R.S. Coello Reyes, geboren op 26-03-1997, de datum van het voornemen is 21-07-2022
R. Dáhabá Figueiredo Araújo Monteiro, geboren op 10-12-1993, de datum van het voornemen is  
21-07-2022
V.M. Santos Montilla, geboren op 06-01-1998, de datum van het voornemen is 21-07-2022
L.E. Vela Cobo, geboren op 31-07-1984, de datum van het voornemen is 21-07-2022
W. van Gelderen, geboren op 26-01-1980, de datum van het voornemen is 21-07-2022
D.S. Dinev, geboren op 06-10-1969, de datum van het voornemen is 21-07-2022
M.G. Ivanov, geboren op 25-02-1980, de datum van het voornemen is 21-07-2022
V.G. Ivanova, geboren op 05-06-1982, de datum van het voornemen is 21-07-2022
J.E. Makula, geboren op 18-02-1999, de datum van het voornemen is 21-07-2022
M.D. Marinov, geboren op 24-07-1978, de datum van het voornemen is 21-07-2022
D. Pribanic, geboren op 22-06-1998, de datum van het voornemen is 21-07-2022
I.M. Sandev, geboren op 11-04-1982, de datum van het voornemen is 21-07-2022
S.D. Stefanov, geboren op 04-02-1993, de datum van het voornemen is 21-07-2022
M.A. Todorov, geboren op 19-12-1968, de datum van het voornemen is 21-07-2022
I.H. Vasilev, geboren op 09-09-1996, de datum van het voornemen is 21-07-2022

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. 


