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Werkzaamheden splitsing
Mr. van Coothstraat - Grotestraat

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

De rioolput op de splitsing Mr. van Coothstraat – Grotestraat wordt vervangen. De
splitsing wordt hiervoor afgesloten van 3 april tot naar verwachting 20 april om de
werkzaamheden voorspoedig en veilig uit te voeren. Dit is mede afhankelijk van het
weer.
Sinds enkele weken staan er al hekken
op de splitsing. De put wordt vernieuwd
omdat deze versleten is. Tijdens eerdere
werkzaamheden in 2015 bleek uit een
inspectie dat de put nog in goede staat
was. We besloten de put niet te vernieuwen. Nu blijkt de oude put niet sterk
genoeg te zijn en is deze gaan scheuren. Hierdoor spoelt het zand onder het
straatwerk als het ware weg in de rioolput.

auto-/vrachtverkeer mogelijk richting de
Grotestraat-west / Mr. van Coothstraat.
In-/uitritten, bedrijven, winkels en woningen blijven bereikbaar. Zowel Parkeerterrein De Els-Noord als De Els-Zuid
zijn vanuit de Mr. van Coothstraat bereikbaar via de zuidkant. Hiervoor rijdt
u via de Wilhelminastraat en de Burgemeester van der Klokkenlaan of via de
Burgemeester Verwielstraat en de Floris
V-laan.

Bereikbaarheid
De rijbaan is ter hoogte van de splitsing helemaal afgesloten voor het doorgaand auto-/vrachtverkeer. Voetgangers
en fietsers kunnen wel passeren. Ook
vanaf het promenadegebied is geen

Op de tekening is het afgesloten gedeelte in het rood aangegeven. In het
blauw zijn de omleidingsroutes weergegeven. Deze omleidingsroutes staan ook
met borden langs de route aangegeven.

Vragen over uw huwelijksdag
Bent u dit jaar getrouwd of gaat u binnenkort trouwen? Vanaf deze week
krijgen alle bruidsparen een uitnodiging voor de digitale huwelijksenquête.
Hierin vragen we bruidsparen naar het
verloop van hun huwelijksdag. Met de
resultaten willen we de huwelijksdagen van aankomende bruidsparen nog
mooier maken.
Vragen
Via de enquête hopen we inzicht te krijgen in de ervaringen van de bruidsparen. We stellen vragen over de kwaliteit
van het hele huwelijksproces. Dus van

de melding van het huwelijk tot aan de
hoe de trouwambtenaar het deed en de
locatie. Ook vragen we om tips en verbeterpunten zodat we nog beter aan
kunnen sluiten op de wensen van aankomende bruidsparen.
Uitnodiging
Alle bruidsparen die getrouwd zijn in
januari 2018 of later, krijgen een e-mail
met de vraag om de enquête in te vullen. Nieuwe bruidsparen ontvangen automatisch een e-mail na verwerking van
de huwelijksakte.

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 stadhuis

Inloopavond herontwikkeling
windmolens Ecopark in Waalwijk
De gemeente Waalwijk is samen met
Brabant Water en Eneco van plan het
huidige Ecopark te herontwikkelen. De
windmolens moeten een bijdrage leveren aan de eigen duurzame energieopgave van inwoners, verenigingen,
bedrijven en andere organisaties in
onze gemeente.
Omwonenden zijn uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst. U bent
ook van harte welkom. Bezoekers kunnen tijdens deze avond in gesprek
gaan met de gemeente, Brabant Water
en Eneco. Er is een adviseur lokale
participatie aanwezig met ervaring in
andere gemeenten. Wij horen tijdens

deze avond graag hoe u in het verdere
proces betrokken wilt worden.
Wanneer Dinsdag 3 april 2018
Waar
Mandemakers stadion
Waalwijk
Hoe laat U kunt binnenlopen tussen
19.30 en 21.30 uur
Voor wie Iedereen die geïnteresseerd
is
Parkeren Op de parkeerplaats aan de
Olympiaweg (niet de Akkerlaan). Hier
bevindt zich ook de ingang van het
Mandemakers stadion

Nazaten markante treurwilg
geplant bij Kapelsche veer
Zo houden we de geschiedenis levend

Informatie over afval voor
nieuwe inwoners
Zo gaan wij in onze gemeente met afval om
Wie nieuw in onze gemeente komt
wonen, ontvangt vanaf deze week informatie over hoe wij met afval omgaan.
In een folder staat beknopt omschreven
hoe inwoners afval aan kunnen bieden
en hoe wij het inzamelen. Inwoners die
zich online inschrijven ontvangen een
link naar de folder. Voor degenen die
zich in het stadhuis inschrijven, ligt een
folder klaar.
In de folder staat nuttige informatie
over onder andere de verschillende

De gemeente plantte donderdag 22
maart enkele loten van de oude monumentale treurwilg bij het onlangs vernieuwde monument Kapelsche veer.
Enkele jaren geleden brak tijdens een
storm een forse tak af en heeft deze
markante boom veel schade opgelopen. Tijdens snoeiwerkzaamheden werd
duidelijk dat de boom door rottingen
en verminderde vitaliteit flink teruggesnoeid moest worden. Bij medewerkers
van de Buitendienst van de gemeente
Waalwijk ontstond het idee om stekken
te nemen van de boom om deze zo in
stand te houden. De stekken zijn nu vier
meter hoog en kregen hun plaats in de
buurt van de oude voorganger.

soorten afval, de milieustraten in de
gemeente en de containers die bij de
woning staan. Maar ook informatie over
de inzameling bij appartementen en dat
u altijd op de hoogte bent van het laatst
afvalnieuws als u de AfvalWijzer App
downloadt.

Wethouder Jan van Groos:
“Met het planten van deze
jonge bomen houden we
symbolisch de geschiedenis
levend.”

Vertalingen
Voor nieuwe inwoners die de Nederlands taal minder beheersen, is deze
informatie ook in drie andere talen beschikbaar: Engels, Pools en Arabisch.

Historie
Deze wilg is nauw verbonden met de strijd die gevoerd is bij het Kapelsche
veer tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De treurwilg kwam zwaar gehavend

uit de strijd, maar overleefde als enige
boom. Heemkundevereniging SprangCapelle deed onderzoek naar ‘de wilg
die alles zag’.
Monument
Op de plaquette in het monument van
de Poolse 1e Pantserdivisie wordt met
onderstaande tekst verwezen naar de
treurwilg.
“Het lot heeft het zo beschikt, dat deze
huilende wilg als een stille getuige treurt
om de dood van de Poolse militairen die tijdens de hevige strijd om het bruggenhoofd
Kapelsche veer zijn gesneuveld.”
Dichtregel van 2e luitenant
Roman Stolarz.

De gemeente Waalwijk is gesloten op
de volgende dagen:
• Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
• Maandag 2 april, Tweede Paasdag
Storingsmeldingen
Deze kunt u doorgeven via de website
www.waalwijk.nl/meldpunt of, uitsluitend als het spoedeisend is, via telefoonnummer 0416-683 456. Volgt u
dan het keuze menu.
Burgerlijke stand (geboorte aangifte)
U kunt op twee manieren aangifte
doen van geboorte. Eerst digitale geboorteaangifte doen
(www.waalwijk.nl/geboorteaangifte).
Moeder en eventueel haar partner gaan
naar digitaal geboorteaangifte doen. U
vult alle gegevens in en zendt de verklaring van de arts/verloskundige mee.
Daarna maakt u een afspraak bij de
gemeente om uw handtekening onder
de aangifte te komen zetten. Of direct
aangifte doen op de eerstvolgende
werkdag aan de balie in het stadhuis.
Via www.waalwijk.nl plant u online een
afspraak in.

Agenda

Activiteit
Thuis met Dementie
Ontmoet dinsdag 3 april tijdens Thuis
met Dementie Waspik Annika Jabroer,
de nieuwe beweegcoach werkzaam bij
Contour de Twern. Zij geeft u tips over
hoe u meer en gezond kunt bewegen.
Mensen met dementie/geheugenproblemen, hun mantelzorgers en ouderen zijn 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 06-1392 3523 of
m.d.jongh@dewever.nl.
Kom ook gezellig!
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Regio Deal: Hart van Brabant
Energieneutraal

Dinsdag 20 maart 2018 ondertekenden
Regio Hart van Brabant, Enpuls, de
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Hart van Brabant Wind,
T-Wind, negen gemeenten in Hart van
Brabant en de regionale duurzame
ontwikkelingsmaatschappij MOED de
‘Regio Deal: Hart van Brabant Energie-

neutraal’. De regio Hart van Brabant,
regionale energiecoöperaties HvB-wind
en T-Wind, Duurzaam MOED, Enpuls
en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) spreken af hoe ze op de
lange termijn gaan samenwerken voor
de energietransitie.

Waalwijk weer een stuk schoner!

Landelijke opschoondag

Ongeveer 50 inwoners uit de verschillende wijken ruimden afgelopen zaterdag in Waalwijk zwerfafval op. Inwoners
maakten de omgeving van de Bevrijdingsbuurt, Spoorbrugweg, een groot
gedeelte van het Halvezolenpad, de
Eerste Zeine, Antoniusstraat en –plein
schoon.
Leerlingen van groep 8 van basisscholen
De Brug en De Veste waren donderdag
22 maart al actief en namen de omgeving van hun school onderhanden. Zaterdagochtend ruimden ongeveer 30
inwoners via het Platform zwerfafval op
in een groot deel van het buitengebied
van Waspik.
De gemeente regelde de materialen,
zorgde voor een versnapering en voerde
het afval dezelfde middag nog af. Een
prima samenwerking tussen inwonersgroepen en gemeente.

Wij bedanken iedereen die zich heeft ingezet om de leefomgeving schoon te houden!

Verkiezingsuitslag
Agenda
U bent van harte welkom te komen luisteren:
Vanavond, woensdag 28 maart
Bijeenkomst over de stand van zaken van de coalitiebesprekingen. Aanvang 19.30 uur in de raadzaal.
Donderdag 29 maart
Raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Deze
vergadering staat in het teken van de installatie van de bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gekozen raadsleden. Elders op deze
pagina staat meer informatie over de verkiezingsuitslag.
Meer informatie over deze vergaderingen staat op waalwijk.notubiz.nl U
kunt via deze link de raadsvergadering op 29 maart ook live volgen. Heeft u
geen internetaansluiting, neem dan contact op met de griffie, tel 0416-683
445.
Besluiten raadsvergadering op 27 maart
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.

Op vrijdagochtend 23 maart is de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 21 maart vastgesteld door
het centraal stembureau. Hieronder
vindt u een overzicht van het aantal
uitgebrachte stemmen per partij per
stembureau. Daarnaast vindt u ook de
zetelverdeling in de nieuwe raad.

18.109 personen brachten hun stem ook
daadwerkelijk uit. Dit resulteert in een
opkomst van 47,1%. Het aantal geldige
stemmen bedroeg 17.954. Het proces
verbaal van de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen ligt ter inzage op
het stadhuis. De uitslag staat natuurlijk
ook op de site: waalwijk.nl/verkiezingen

In totaal werden binnen de gemeente
Waalwijk 38.463 kiesgerechtigden opgeroepen tot het uitbrengen van hun stem.

Op 11 april stelt de raad zich aan u voor
op deze pagina.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?
Informatiefase
LokaalBelang, de grootste fractie, neemt
het initiatief te komen tot een nieuwe
coalitie. Van deze partij is Hans Brekelmans de onderhandelaar, geassisteerd
door Jan van Dinther en John van den
Hoven. Inmiddels heeft de onderhandelaar verkennende gesprekken gevoerd
met alle partijen die in de nieuwe raad
komen.
Afgelopen maandag hebben de burgemeester, griffier en algemeen directeur
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Stadhuis Waalwijk
Basischool Besoyen
Balade
Buurthuis Zanddonk
't Bourgondisch Hof
Basisschool Juliana v Stolberg
Buurthuis Bloemenoord
Basisschool Meerdijk
Zorgcentrum Antoniushof
Buurthuis Vrijhoeve
Zorgcentrum Elzenhoven
Steunpunt Achter de Hoven
Basisschool De Bron
Buurthuis Capelle
Soc Cult Centrum Den Bolder
Zorgcentrum De Stroming
Buurthuiskamer 't Schooltje
Sporthal de Slagen
Basisschool de Hoef
Basisschool Villa Vlinderhof
Bs De Hugo
Kinderboerderij 't Erf
Parkpaviljoen
Dr. Mollercollege

in een openbare bijeenkomst het overdrachtsdocument gepresenteerd. Dit
document is een handreiking voor deze
coalitieonderhandelingen. Het is een
ambtelijke verkenning, waarin de actuele
stand van zaken van de gemeente staat.
Vanavond, woensdag 28 maart, is er
weer een openbare bijeenkomst over de
stand van zaken van de coalitiebesprekingen. Aanvang 19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom te komen
luisteren.

Zetelverdeling
LokaalBelang
VVD
GroenLinksaf
CDA
D66
SGP
Lijst IJpelaar
ChristenUnie
PvdA
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Bedankt voor uw stem!
Vorige week woensdag vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als eerste hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem. Met uw stem heeft u niet alleen invloed
op de samenstelling van de gemeenteraad maar indirect ook op de keuzes die de

komende jaren door het gemeentebestuur gemaakt worden.
Op deze pagina vindt u informatie over de verkiezingsuitslag en over hoe het verder
gaat na de verkiezingen.
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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
20-03-2018
Jan van Erpstraat Waspik
(kad. Waspik, sectie O, nr. 866)
knotten 28 bomen
Kap
14-03-2018
Dijkstraat Sprang-Capelle
(kad. Sprang, sectie C, nr. 296)
kappen 1 Es
Kap
15-02-2018
Mechie Trommelenweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 310)
plaatsen directie paviljoen
Bouw
10-03-2018
Prof. Lorentzweg 18 Waalwijk
wijzigen gebruik t.b.v.
Handelen in strijd
		
groohandel tuinmeubelen
ruimtelijke regels
14-03-2018
Raadhuisplein 31 Sprang-Capelle
bevestigen twee logo borden
Bouw
09-03-2018
Scharlo 13 Waspik
tijdelijke bewoning kantoor deel Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
19-03-2018
Dr. Schaepmanlaan 23 Waalwijk
gebruiken woning voor
Handelen in strijd
		
kamergewijze verhuur
ruimtelijke regels
20-03-2018
Herman Boerhaavestraat, nabij
verleggen sloot
Werk uitvoeren
nr. 21 Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1009)		
Procedure 1a is van toepassing.

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken

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

- Verklaring van geen bedenkingen ingediend door mevrouw M.C.C. Vonk voor het houden van een Goededoelrit,
een motortocht met kinderen uit speciaal onderwijs op zaterdag 14 april 2018. Besluit verzonden op 20 maart 2018.
- Budovereniging Asahi voor het organiseren van het evenement 65 jarig jubileum van Budovereniging Asahi op
zaterdag 14 en zondag 15 april 2018 op de St. Crispijnstraat 83a in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 maart 2018.
- De heer G. van Helvoirt voor het evenement Koningsdag 2018 op 27 april 2018 van 12.00 uur tot 23.00 uur op
de locatie Stationsstraat 122 in Waalwijk. Besluit verzonden op 21 maart 2018.
- De heer G.L.M. van der Velden voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement het
Oktoberfest op 5 en 6 oktober 2018, aan de Taxandriaweg in Waalwijk. Besluit verzonden op 21 maart 2018.
- De heer K.E. Jonkheim voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Vencounter Van
Meeting Waspik op 18, 19 en 20 mei 2018, op het weiland gelegen aan de Vrouwkensvaartsestraat 21 te Waspik.
Besluit verzonden op 23 maart 2018.
- Stichting Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement Urban Festival op zaterdag 7 juli
2018 op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 23 maart 2018.
- Stichting Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement Swingen in de Stad 2018 op vrijdag
6 en zaterdag 7 juli 2018 op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 23 maart 2018.
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.

Standplaatsvergunningen

De volgende standplaatsvergunning is ingetrokken door de aanvrager:
Gebroeders Struik, vertegenwoordigd door de heer J.T. Struik, voor de verkoop verse, gebakken en gerookte vis
op de volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere donderdag op St. Antoniusplein te Waalwijk.
Het besluit is verzonden op 26 maart 2018. Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, Woon- en Leefomgeving, tel. 0416-683456.
De procedures 1 en 3 zijn van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)

Waalwijk:

Verkeer
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.
Prof. Zeemanweg ter hoogte van winkelpromenade: 12-03-2018 t/m 11-05-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding
via omliggende wegen.
Kruising Grotestraat – Mr. van Coothstraat: 03-04-2018 t/m 20-04-2018 i.v.m. rioolrenovatie. Omleiding aan de
oostkant: Taxandriaweg - Wilhelminastraat -Burg. vd Klokkenlaan. Omleiding aan de westkant: Taxandriaweg Burg. Verwielstraat - Burg. vd Klokkenlaan.
Kloosterweg tussen Kempenlandlaan en Oisterwijkstraat: 09-04-2018 t/m 13-04-2018 i.v.m. herstel bestrating.

Sprang-Capelle:

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
22-03-2018
Weteringweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 802)
kappen 5 esdoorns
Kap
28-03-2018
Oudestraat Waspik (kad. Waspik,
sectie O, nr. 298)
kappen 1 Ulmus
Kap
21-03-2018
Koekoek Sprang-Capelle
nieuwbouw 6 woningen
Inrit- of uitrit
(kad. Sprang, sectie B, nr. 5159 en
met garages
Handelen in strijd
nr. 5486 ged.)		
ruimtelijke regels
			
Bouw
23-03-2018
Spuiweg 3 Waalwijk
bouwen nieuwe loods en
		
milieuneutraal wijzigen van de Milieu
		
inrichting
Bouw
22-03-2018
Schouwslootweg 22 Waalwijk
aanleggen tweede inrit en
Inrit- of uitrit
		
bouwen hekwerk (poort)
Bouw
22-03-2018
Hofstad 81 Waalwijk
plaatsen dakkapel aan
		
voorzijde woning
Bouw
26-03-2018
Poelruitstraat 1 Waalwijk
plaatsen erfafscheiding en
Bouw
		
overkapping
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
23-03-2018
Hoogeinde 25 Waalwijk
uitbreiden woning in
Handelen in strijd
		
bestaande aangebouwde schuur ruimtelijke regels
26-03-2018
Grotestraat 48 Waalwijk
gebruiken woning ten behoeve Handelen in strijd
		
van kamergewijze verhuur
ruimtelijke regels
28-03-2018
Schoolstraat , schuin achter nr. 8,
Waspik
kappen 1 Fagus
Kap
21-03-2018
Het Fort 101 Waalwijk
wijzigen woning ten behoeve
Handelen in strijd
		
van kamergewijze verhuur
ruimtelijke regels
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen

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

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

Wegafsluitingen

Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
21-03-2018
Eikendonklaan 2 Waalwijk
realiseren nieuw entreegebouw
22-03-2018
Christinestraat 18 Sprang-Capelle
realiseren overkapping
26-03-2018
Willem Keystraat 5 Waalwijk
plaatsen kozijn en vestigen
		
praktijk aan huis
			
Procedure 1a is van toepassing.

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

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.

Algemene vergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
Datum
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
19-01-2018
Zijlweg 18 Waalwijk
gebruik en inrichten 2e
		
mezzanine en aanpassen
		
1e mezzanine
Bouw
Procedure 1a is van toepassing.
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
22-03-2018
Raadhuisstraat 147 Sprang-Capelle gevelrenovatie gemeentelijk
Werkzaamheden
		
monument
gemeentelijk monument
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.

Toestemming
Bouw
Bouw
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen
zijn genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving
21-03-2018
Koekoek Sprang-Capelle (kad. Sprang,
Vaststellen nummeraanduidingen 24a
sectie B, nr. 5159 en nr. 5486 ged.)
t/m 24e en 24g
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Oudestraat tussen Burg. van Prooijenstraat t/m Esdoornlaan: 15-02-2018 t/m 20-04-2018 i.v.m. reconstructie.
Omleiding omliggende wegen Noorder Allee en Burg. de Geusstraat
Dye Sprancke bereikbaar tussen 05-03 t/m 06-04 via oostkant, Oudestraat – Molenstraat.

Waspik:

Vrouwkensvaartsestraat tussen 25 t/m 38: 11-02-2018 t/m 13-04-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.
Vrouwkensvaartsestraat vanaf Geallieerdenweg tot en met kruising Carmelietenstraat: 26-03-2018 t/m 04-05-2018
i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.

Overige bekendmakingen
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om op grond van artikel 2.22 Wet BRP de adresgegevens van deze personen ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”.
Als team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk geen nadere adresinformatie ontvangt dan wordt na 2 weken
het besluit genomen om uitvoering te geven aan dit voornemen. Als dit voornemen leidt tot een besluit waarin
het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro
opgelegd.
Voorletters en achternaam
Ł.P. Krauz
K.G. Sypie'n
P.R. Mís

Geboortedatum
15-08-1993
22-05-1990
12-10-1974

Datum voornemen
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018

Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

Bestuur Baanbrekers stelt Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet vast
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en de Wsw in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 23 februari
2018 het gewijzigde Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz vast. In dit nieuwe besluit
staan de uitgangspunten voor de aanspraak op het beleid op het gebied van werk en inkomen van Baanbrekers.
De beleidsregels sluiten nauw aan bij het beoogde maatschappelijke effect van de Participatiewet en voldoen aan
de verplichtingen van de Participatiewet als het gaat om het verstrekken van inkomensondersteuning, het laten
uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en het verstrekken van voorzieningen. De beleidsregels
zijn een uitwerking van de wet, jurisprudentie en van reeds vastgesteld beleid. Recente ontwikkelingen zijn de
reden voor aanpassing van het Verzamelbesluit. Om het bijstandsbeleid in Midden-Brabant regionaal te harmoniseren is het Verzamelbesluit onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant
opgesteld.
Het dagelijks bestuur heeft het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gewijzigd
vastgesteld omdat de wet- en regelgeving per 1 januari 2017 op de volgende punten is gewijzigd:
• het instellen van een verplichting voor het aanbieden van de voorziening beschut werk;
• de wijziging van de voorwaarden van het recht op loonkostensubsidie;
• de wijziging van de bepalingen rondom de bestuurlijke boete.
Deze ontwikkelingen én een klein stukje 'onderhoud' maken het nodig het eerder vastgestelde Verzamelbesluit
Beleidsregels aan te passen.
Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 treedt de dag na deze publicatie in
werking. Het verzamelbesluit ligt twaalf weken – tot 18 juni a.s. – ter inzage in het stadhuis van Waalwijk.

