Donkere dagen...
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eilig

Waalwijk
Auto-inbraken
In de gemeente Waalwijk blijft het bestrijden van auto-inbraken een speerpunt van zowel gemeente als politie.

Wat kunt u doen om uw auto minder
aantrekkelijk te maken voor auto-inbrekers:
• Parkeer op een goed verlichte en

goed zichtbare plaats.
• Laat nooit kostbaarheden achter in
uw auto.
• Laat u toch apparaten in de auto liggen? Zet dan de Bluetooth-functie
uit. Inbrekers kunnen Bluetoothsignalen buiten uw auto opmerken.
• Let op uw autosleutels. Laat ze niet
in uw jas zitten als u die ophangt of
in de kleedkamer als u gaat sporten.
• Laat uw losse navigatiesysteem
nooit in uw auto zitten. Denk ook
aan het wissen van de afdruk van de
zuignap.
• Haal wanneer mogelijk de radio (of
frontje) uit de auto.
• Laat zien dat u niets waardevols verbergt, zet het dashboardkastje open.
• Laat een goedgekeurd autoalarm
monteren.
Mocht u toch te maken krijgen met inbraak in uw auto, doe dan altijd aangifte
bij de politie.
Dat kan digitaal via www.politie.nl

Betere verlichting in uw achterpad?
Casade en gemeente voeren samen een project achterpadverlichting.
Bewoners kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor achterpadverlichting.
Casade betaalt led-buitenlampen voor
de eigen huurders. De lampen zijn energiezuinig en vandalismebestendig.
Huiseigenaren kunnen ook meedoen
aan het project. Zij krijgen de helft van
de aanschafprijs van de led-buitenlamp
vergoed vanuit het project.
Kijk voor informatie over de procedure
op www.waalwijk.nl - zoek op: achterpadverlichting.
In Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik
hangen op dit moment ruim 900 buitenlampen vanuit dit project.

Gemeente Waalwijk en politie voeren
van oktober tot maart een Donkere
Dagen Offensief. Vaak stijgt het aantal
woninginbraken tijdens deze donkere
dagen. Door de vroege schemering kunnen inbrekers al aan het einde van de
middag makkelijker zien of bewoners
thuis zijn of niet. In het donker kunnen inbrekers bovendien eenvoudiger ongezien wegkomen.

• Vermeld niet op uw voicemail of op
social media dat u weg bent.
• Controleer of uw huis veilig is via
www.123inbraakcheck.nl

Maak uw woning zo onaantrekkelijk mogelijk voor inbrekers:
• Doe deuren en ramen
op slot, ook als u maar
even weggaat.
• Hang of leg sleutels niet
in het zicht.
• Laat geen sleutels aan de
binnenkant van deuren en
ramen zitten.
• Zorg voor een goede kwaliteit
hang- en sluitwerk.
• Verlicht uw woning, ook als u weg
bent. Handig is het gebruik van tijdschakelaars.
• Laat uw woning er vanaf buiten “bewoond” uitzien, ook wanneer u niet
thuis bent.
• Vraag uw buren alert te zijn op onraad, wanneer u wat langer van huis
bent (weekendje weg / vakantie).
• Leg waardevolle spullen niet in het
zicht.
• Leg geen ladders of ander klimmateriaal voor het grijpen.

Vragen?
Heeft u vragen over iets wat u op deze pagina heeft gelezen?
Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk via ons
algemene nummer 0416 - 683 456.
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Op deze pagina vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Waalwijk.
Redactie: Bureau Communicatie, tel. 0416-683456.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding
J.A. van Rosmalen

Peuteropvang in Waalwijk
vanaf 2018

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

Wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2018 veranderen de regels voor peuterspeelzalen.
De peuterspeelzaal heet voortaan ‘peuteropvang’ en moet voldoen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven.
Ouders/verzorgers
Gaat uw kind nu naar een peuterspeel-

zaal in onze gemeente dan heeft dit
gevolgen voor u. Kijk op www.waalwijk.
nl/peuteropvang voor meer informatie.
Hier vindt u ook een filmpje.
Heeft u als ouder nog vragen?
Neem dan contact op met uw peuterspeelzaal.

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
tel: 0416 - 68 34 56
website: www.waalwijk.nl
e-mail: info@waalwijk.nl
twitter: Gem_waalwijk
Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56
Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Agenda

Sluiting Publiekszaken
Burgemeester Kleijngeld reikte aan de
heer J.A. (Jaap) van Rosmalen (56) een
Koninklijke onderscheiding uit. Hij ontving deze vrijdag 27 oktober voor zijn

De balies van Publiekszaken zijn op
donderdagavond 9 november tussen
18.00 en 20.00 uur gesloten in verband met een gemeentelijke activiteit.
Voor het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kunt
u die avond niet terecht. Wij helpen u
graag op een ander moment.

jarenlange verdiensten bij de vrijwillige
brandweer team Sprang-Capelle tijdens
de jaarlijkse feestavond.

Oud matras? Lever ‘m apart in
bij de milieustraat!

Agenda

Het is geen restafval meer

Een matras behoort niet meer tot het
restafval. Deze zamelen we voortaan
apart in bij de milieustraat in Waalwijk.
Hiervoor staat een aparte container.
Dit houdt ook in dat we matrassen niet
meer ophalen als grof huishoudelijk
restafval bij u thuis.
Waardevolle grondstoffen
De materialen van oude matrassen worden hergebruikt. Vering (metaal), tijk
(textiel) en schuim (latex of polyether)

Activiteit
Thuis met Dementie

worden van elkaar gescheiden. Al deze
waardevolle grondstoffen worden in diverse producten hergebruikt.

Op dinsdag 7 november gaan we tijdens Thuis met Dementie Waalwijk
bewegen onder leiding van Hennie. U
bent iedere dinsdag tussen 10.00 en
12.00 uur welkom in het Parkpaviljoen
ingang Wandelpark, Grotestraat te
Waalwijk. Koffie en thee zijn voor eigen
rekening, wij zorgen voor iets lekkers.
Aanmelden kan bij dementieconsulent
Marianne de Jongh via telefoonnummer 06-1392 3523 of
m.d.jongh@dewever.nl

Openingstijden milieustraat
De milieustraat is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot
16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
15.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.waalwijk.nl/afval
www.mijnafvalwijzer.nl
of de AfvalwijzerAPP

De kunst

van herinneren

licht in het duister

overleden geliefden herdenken in sfeervolle omgeving
zaterdag 4 november 2017
van 18.00 tot 20.00 uur
algemene begraafplaats Bloemendaal
Bloemendaalweg 38, 5143 NB Waalwijk

✓ Licht
✓ Muziek
✓ Zang
✓ Kunst
✓ Poëzie
✓ Verhalen
✓ Kinderactiviteiten
deze avond waarin herdenken, beleving, samenzijn en
herinnering centraal zullen staan,
is voor iedereen vrij toegankelijk.
initiatief van De Horizon en haar vrijwilligers

Noteert
u even...

WINTERVAARTIJDEN VEERPONTEN BERGSCHE MAASVEREN
GAAN WEER IN!
Vanaf 1 november aanstaande varen onze veren weer volgens de winterdienstregeling, met
bijbehorende vaartijden:
1 november 2017 t/m 28
februari 2018
Bernse Veer

maandag t/m vrijdag

zaterdag en zondag

07.00 – 18.00 uur

09.00 - 17.00 uur

Capelse veer

07.00- 19.00 uur

08.00- 19.00 uur

Het Drongelense Veer kent geen verschil in vaartijden en vaart het gehele jaar op dezelfde
tijden: maandag tot en met donderdag van 06.00- 24.00 uur en op vrijdag, zaterdag en
zondag van 06.00 -01.00 uur.
Wilt u geïnformeerd worden over een tijdelijke stremming? Abonneer u dan op ons smsalert; lees hierover op http://www.bergschemaasveren.nl/sms
We zien u graag op één van onze veren!

Openbare vergadering
algemeen bestuur
Baanbrekers
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 13 november. Deze openbare vergadering vindt
plaats in ontvangstruimte 2.09 van
Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14
in Waalwijk en start om 20.30 uur. De
stukken liggen tijdens kantooruren ter
inzage bij het directiesecretariaat van
Baanbrekers en staan ook online op
www.baanbrekers.org

VOLG ONS
OP FACEBOOK, TWITTER
EN INSTAGRAM
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Agenda

Aanmelden om mee te praten kan tot uiterlijk
12.00 uur op de dag zelf (graag aangeven bij welk
onderwerp).

U bent van harte welkom:

Aansluitend op de discussieavond is er een korte
raadsvergadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Omgevingsvergunning Schotse Hooglandersstraat 93
- Detailhandelsvisie en centrumvisie Waalwijk
- Voorbereidingsprocedure windenergie Haven
8
- Vaststellen exploitatieopzet Zanddonk (voormalig RWB-terrein Prof. Van ’t Hoffweg)
- Bestemmingsplannen Haven 8 West en Oost
In deze raadsvergadering stelt de raad vast
welke raadsvoorstellen hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. B-stukken) zijn. Astukken neemt de raad zonder discussie aan.
B-stukken komen op de agenda van de raadsvergadering op 23 november.

Donderdag 2 november in de raadzaal van het
stadhuis
Om 19.00 uur het Waalwijks podium:
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief
kort toelichten en overhandigen aan de raad.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf.
Om 19.30 uur raadsvergadering:
De raad bespreekt de volgende onderwerpen:
- Vaststelling van de begroting 2018
- Belastingverordeningen 2018 (m.u.v. leges en
OZB)
U bent van harte welkom te komen luisteren maar
u kunt de raadsvergadering ook live volgen via
waalwijk.notubiz.nl
Donderdag 9 november in de raadzaal van het
stadhuis
Om 19.00 uur het Waalwijks podium:
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief
kort toelichten en overhandigen aan de raad.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf.
Om 19.30 uur discussieavond:
De raad bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen met inwoners en organisaties:
- In samenhang worden besproken:
- Raadsvoorstel detailhandelsvisie en centrumvisie Waalwijk
- ingekomen stuk nr. 138: brief van de heer
Sebregts over ‘oude doorsteek WinterdijkGrotestraat
- ingekomen stuk nr. 141: brief van de heer
Welling over zienswijze stadsvisie Waalwijk
- ingekomen stuk nr. 142: brief van Waalwijks
Ondernemers Federatie over zienswijze
stadsvisie Waalwijk
- Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 5 oktober 2017: - nr. 139:
brief van Commissariaat voor de Media over
advies lokale omroep

Dinsdag 14 november
Om 19.30 uur in de raadzaal:
Evaluatiebijeenkomst over het nieuw vergadermodel. Elders op deze pagina vindt u hierover
meer informatie.

Geef uw mening over
het nieuw vergadermodel
Kom naar de bijeenkomst op 14 november
Dit jaar is de raad gestart met een andere wijze
van vergaderen om inwoners meer invloed te
geven op de besluitvorming van de raad. Een
andere reden is de vergaderingen aantrekkelijker maken om bij te wonen. Nieuw zijn het
Waalwijks podium, de discussieavond en 2
raadsvergaderingen in de 4-wekelijkse cyclus.
Bij de start is afgesproken het model eind dit
jaar te evalueren. Graag hoort de raad wat
u van deze nieuwe manier van vergaderen
vindt. Misschien hebt u wel suggesties ter
verbetering. De bedoeling is dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de nieuwe
raad uiteindelijk het besluit over het definitief
vergadermodel neemt.
De raad nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst over het vergadermodel op dinsdag 14
november in de raadzaal in het stadhuis. Voor
deze bijeenkomst zijn inwoners, raadsleden,
burgemeester en wethouders uitgenodigd om
samen te evalueren.

Het programma is als volgt:
- 19.00 uur: ontvangst
- 19.30 uur: opening, waarna presentatie
door Julien van Ostaaijen,
bestuurskundige en
universitair docent aan
de Tilburg University
- 20.30 uur: workshops evaluatie nieuw vergadermodel
- 21.30 uur: Afsluiting met een informeel
samenzijn.
Wilt u komen, meldt u zich vóór 10 november
aan bij griffie@waalwijk.nl Ook voor meer informatie over het vergadermodel kunt u hier
terecht.
De raad hoopt u op 14 november te ontmoeten!
Zie hieronder het nieuwe vergadermodel in
het kort.

Informatie en aanmelden
De agenda’s van deze vergaderingen staan op
waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445)
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks
podium en om mee te praten bij de discussieavond. Neem contact op met de griffie als u
geen internet hebt.

Besluiten raadsvergadering op 26 oktober jl.
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk
voor de besluitenlijst op www.waalwijk.nl (en ga
via Bestuur naar Raad). Heeft u geen internetaansluiting, neem dan contact op met de griffie,
tel 0416-683 445.

Veel belangstelling voor discussieavond over rotonde Waspik op 2 februari 2017.
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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

Alle bekendmakingen verschijnen met ingang van 30 januari 2014 tijdelijk weer wekelijks in het Weekblad Waalwijk. Met uitzondering van de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen).
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten namelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften digitaal bekend te
maken via www.officielebekendmakingen.nl.
Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven op de gemeentepagina.
U kunt zich overigens ook aanmelden voor een e-mailservice van bekendmakingen via www.overheid.nl

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:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
19-10-2017
Koekoek Sprang-Capelle
(kad. Sprang, sectie B, nrs. 5486,
5487, 5489)
kappen 12 bomen
Kap
24-05-2017
Stadhoudersdijk 20a Waspik
huisvesting arbeidsmigranten Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
23-10-2017
Grotestraat 90 Waalwijk
monteren nieuwe plaat over
		
huidige damwand in showroom Bouw
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (niet complete aanvraag)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk
is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld is:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
25-10-2017
Dwarsweg 1 Waspik
bouwen opslagloods
Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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-WestBrabant, 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

Besluit tot het wijzigen van nummeraanduidingen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het wijzigen van nummeraanduidingen is
genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving
25-10-2017
Achter de Hoven 2d Sprang-Capelle
Wijzigen nummeraanduiding van 2d naar 4a
		
m.i.v. 1 januari 2018
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar
zijn verleend aan:

- Vuurwerk Gigant Waalwijk voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter beschikking stellen dan wel
voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017,
gelegen aan de Burgemeester Smeelelaan 37 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 oktober 2017.
- De heer T. van Beijnen voor het innemen van een tijdelijke standplaats in de periode van 27 tot en met 31 december op de locatie Dr. Kuyperlaan 175 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 oktober 2017.
- De heer H.J. Palm voor het organiseren van de Santa Run op zondag 17 december 2017 van 15.00 uur tot 20.00
uur met start en finish in het centrum van Waalwijk en vervolgens via een vastgesteld parkoers. Besluit is verzonden op 1 november 2017.
- Stichting Sprang-Capelle Musica voor het organiseren van het Nieuwjaarsconcert op 12 januari 2018 vanaf
18.00 tot 24.00 uur voor de opbouw en op 13 januari 2018 van 11.00 uur tot 24.00 uur voor de repetitie en het
concert op de locatie De Gaard 4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 1 november 2017.
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 Evenementen.

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:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
24-10-2017
Stationsstraat 99 Waalwijk
vervangen gevelreclame en
		
plaatsen reclamebord dwars
		
op de gevel
Reclame
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Wegafsluitingen

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Waalwijk, tel. 683683. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:

Kloosterweg tussen nr. 42 t/m 58: 18-10-2017 t/m 08-11-2017 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
30-10-2017
Burgemeester Teijssenlaan 158
Waalwijk
bouwen carport
Bouw !!
25-10-2017
Seringenhof 23 Waalwijk
gebruiken woning voor
		
kamergewijze verhuur voor
Handelen in strijd
		
4 personen
ruimtelijke regels
26-10-2017
Carmelietenstraat 27 Waspik
restaureren en verbouwen
Wijzigen gemeentelijk
		
boerderij
monument
			
Bouw
26-10-2017
Patrijs 1 en 3 Sprang-Capelle
uitbreiden carport
Bouw
			
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
27-10-2017
Achter de Hoven 2e /2g
wijzigen nieuwbouw 2
Handelen in strijd
Sprang-Capelle
seniorenwoningen
ruimtelijke regels
			
Bouw
31-10-2017
Hein Jordansstraat 14 Waalwijk
aanleggen uitrit
Inrit- of uitrit
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
25-10-2017
Villa Dotterbloem 5 Waalwijk
aan huis uitvoeren van
		
werkzaamheden als
		
schoonheidsspecialiste
27-10-2017
Max Bruchstraat Waalwijk
nieuwbouw kindcentrum
(kad. Waalwijk, sectie E, 		
nrs. 2600, 2813 en 4906)		
Procedure 1a is van toepassing.

Verkeer

Toestemming
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels

Kloosterweg tussen nr. 2 t/m 38: 08-11-2017 t/m 22-12-2017 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.
Eikenlaan t.h.v. kruising Esdoornstraat en Klaproosstraat: 23-10-2017 t/m 03-11-2017 i.v.m. aanpassingen kruisingen.
Beukenlaan t.h.v. kruising met Azaleahof en De Coubertinlaan: 06-11-2017 t/m 17-11-2017 i.v.m. aanpassingen
kruisingen.
Groenstraat, tussen Nieuwstraat en Taxandriaweg: 06-11-2017 t/m 10-11-2017. Wegafsluiting geldt alleen in de
richting zuid–noord. De richting noord-zuid blijft open.

Sprang-Capelle:

Raadhuisstraat t.h.v. Raadhuisplein: 21-08-2017 t/m 03-11-2017 i.v.m. herinrichting Raadhuisplein. Omleiding via
Bernhardstraat, Spoorbaanweg en Julianalaan. Winkels en bedrijven blijven bereikbaar.
Oudestraat tussen Molenstraat en Esdoornlaan: 30-10-2017 t/m 22-12-2017 i.v.m. reconstructie.

Waspik:

Geen wegafsluitingen

Verkeersbesluit 1 november 2017
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren op de parkeerhaven recht voor de deur van Van Goghstraat 1 te Sprang-Capelle alleen toe te staan
aan het voertuig dat momenteel gekentekend is met 11-GD-XL door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I
van het RVV 1990 met onderbord.
Bovenstaand besluit is op 1 november 2017 verstuurd en bekend gemaakt in het Staatscourant
Procedure 3 is van toepassing.

