Woensdag 23 januari 2019

Vragen over uw WOZ-waarde of aanslag?
Wij helpen u!
drie werkdagen terug.

De gemeentelijke belastingaanslag 2019 valt binnenkort bij u op
de mat. Vanaf 26 januari verspreiden wij deze. Heeft u zich
voor 1 januari 2019 aangemeld
voor MijnOverheid en ingesteld
dat u berichten wilt ontvangen
van de gemeente Waalwijk? Dan
ontvangt u de gemeentelijke aanslag alleen nog digitaal in uw berichtenbox en niet meer per post.
Wanneer u geen gebruik maakt
van MijnOverheid ontvangt u
de aanslag per post en valt deze
vanaf 31 januari op de mat.
Online betalen
Als u gebruik maakt van de digitale postbus van MijnOverheid.nl
kunt u de aanslag via iDEAL
betalen. Door op het iDEAL-logo

te klikken op uw aanslag kunt u
direct betalen.
Vragen of bezwaar
Iedere gemeente stelt de WOZwaarde van woningen, bedrijfspanden en/of grond vast.
Bent u het niet eens met uw
WOZ-beschikking? Wilt u uw
taxatieverslag opvragen? Of heeft
u andere vragen over uw aanslag? Dan kunt u vanaf maandag 28 januari bellen met een
speciaal team van de gemeente,
te bereiken op 0416 – 683 456.
Elke werkdag van 08.30 - 13.00
uur zitten medewerkers klaar om
uw vragen te beantwoorden. Is
er meer achtergrondinformatie
nodig om uw vraag te beantwoorden, dan bellen wij u binnen

Komt u er met de gemeente
niet uit?
Het kan natuurlijk gebeuren dat
u er toch niet uitkomt met de
gemeente. Dan is het verstandig
om formeel bezwaar te maken.
Bezwaar maken is altijd gratis en
u heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig.
U kunt eenvoudig via
www.waalwijk.nl digitaal uw bezwaar indienen. U heeft hiervoor
uw DigiD nodig. U kunt ook
schriftelijk bezwaar indienen.
Een brief met uw motivering,
naam en adres, Burgerservicenummer en handtekening is
daarvoor voldoende.

Groene vingers? Meld u aan voor
adoptiegroen!
Hoe vindt u dat uw straat eruitziet? Bent u tevreden over het
groen in uw buurt? Of mag het
wat fleuriger? Wilt u een stuk
openbaar groen adopteren?
Samen met buurtbewoners kunt
u het gemeentegroen in uw buurt
adopteren en onderhouden. Dit
betekent nieuw groen planten,
verwijderen van onkruid en afval,
schoffelen/harken en water
geven.

ners zelf de planten kiezen en
deze op kosten van de gemeente
aanschaffen. De gemeente vergoedt € 17,50 per m2. Er zijn wel
voorwaarden aan verbonden. Op
dit moment zijn er al meer dan 80
locaties in Waalwijk waar bewoners groen onderhouden. Ook
iets voor u en uw buurtbewoners?
Kijk voor de voorwaarden en meer
informatie op:
www.waalwijk.nl/adoptiegroen of
bel ons op 0416-683456.

Zelf planten kiezen
Bij adoptiegroen mogen bewo-

Meer informatie
Naast de WOZ-waarde en de
OZB eigenarenbelasting staan
rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting op dit
aanslagbiljet. Op de achterkant
van het aanslagbiljet staat extra
informatie over de aanslag. Kijk
voor meer informatie over Belastingen, WOZ en MijnOverheid
op www.waalwijk.nl/woz

Acht Brabantse gemeenten starten campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’
In 2019 delen de gemeenten van
de regio ‘Hart van Brabant’ tips
hoe je makkelijker je GFT kan
scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten,
groente- en fruitresten zitten
namelijk in het restafval. Dat is
jammer, want dit zijn waardevolle grondstoffen. Daarom starten
de gemeenten de campagne
‘GFT, wat doe jij ermee?’, bedoeld om praktische handvatten
te bieden om GFT te scheiden,
afval te voorkomen en inwoners
op te roepen hun tips te delen.
Voedselverspilling terugdringen
en GFT apart houden
Zo’n dertien procent van ons
eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de restafvalcontainer.
Dat is ruim 40 kilo voedsel per
persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen daarmee

in Nederland 700 miljoen kilo
goed voedsel. De oorzaken van
voedselverspilling zijn verschillend: te veel ingekocht, te lang
bewaard, te veel gekookt of
gewoon niet lekker. Uit analyses
blijkt dat huishoudens niet alleen
ongebruikt voedsel weggooien in
de restafvalcontainer, maar ook
schillen, stronken, kaasresten,
eierschalen, koffiedik, theeresten
en vlees- en visresten. Groenteen fruitafval dat dus niet terecht
komt in de GFT-container, maar
via de restafvalcontainer in de
verbrandingsoven. Dit terwijl van
GFT juist biogas en compost kan
worden gemaakt.
Wethouder Dilek Odabasi (duurzaamheid, natuur en milieu):
”Waalwijk is een aantrekkelijke
gemeente om in te leven, wonen,
werken, ondernemen en verblijven.

No time to waste!
No time to waste! Leerlingen van groep 6/7 van de Juliana van Stolbergschool en een klas uit Frankrijk ruimen zwerfafval rondom hun
scholen op. Studenten van de lerarenopleiding uit Engeland helpen
hen hierbij. Samen zongen zij al eerder een afvallied en in de lente
gaan zij afval rapen langs de rivieren Garonne en Maas. Ook schrijven zij nieuwjaarsbrieven op kaarten van afvalpapier en maken ze
posters in het Engels hoe lang zwerfafval erover doet om afgebroken
te worden. No time to waste is een eTwinning project waarbij klassen
uit verschillende landen met elkaar samenwerken over een bepaald
onderwerp.

Dat willen we graag zo houden en
versterken. We willen duurzaam
vooruit. We werken dan ook samen
met onze inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties aan
een schone, groene en duurzame
stad. Goede afvalscheiding draagt
hieraan bij. Afval is namelijk geen
afval maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen
kunnen nieuwe producten worden
gemaakt. Waalwijk ondersteunt
dan ook vanzelfsprekend deze
campagne.”
Maak het makkelijker
De regio ‘Hart van Brabant’ is
niet de eerste die een communicatiecampagne start over het
scheiden van afval. Het is een
uitdaging om inwoners hiertoe
aan te zetten. Daarom focust
de campagne in eerste instantie juist niet op bewustwording

en het belang voor het milieu,
maar op het feitelijk gedrag dat
mensen vertonen. De meeste
mensen willen geen voedsel
verspillen en willen ook best afval
scheiden. Toch belandt nog veel
GFT en ongebruikt voedsel in het
restafval.
De campagne ‘GFT, wat doe jij
ermee’ gaat daarom uit van het
concept ‘gemak’: Hoe kunnen
we het de inwoners zo makkelijk
mogelijk maken om geen voedsel te verspillen en GFT goed te
laten scheiden? De campagne
bestaat uit praktische tips om
het scheiden makkelijker te
maken en verspilling tegen te
gaan. De tips verschijnen op de
bestaande communicatiekanalen
van iedere gemeente in de vorm
van lifehacks; een online trend
op social media van doe-het-

zelf oplossingen die het leven
net wat gemakkelijker maken.
Daarbij roepen de gemeenten de
inwoners op om hún tips ook te
delen. Zo wordt de boodschap
nog eens versterkt.
De gemeenten Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg en Waalwijk vormen
samen de regio Hart van Brabant.
De regiogemeenten vinden het
belangrijk om de totale hoeveelheid afval terug te dringen en meer
te gaan recyclen. Door samen
op dezelfde momenten in 2019
over het scheiden van GFT-afval
en voedselverspilling te berichten,
vergroten de gemeenten hun communicatiekracht.

COLOFON
Op deze pagina leest u
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.

Telefoon: 0416 - 683 456
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

De Raad
AGENDA
U bent van harte welkom:
Donderdag 31 januari in de raadzaal
Om 19.30 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.
Aansluitend Debat & Besluit (B)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststelling bestemmingsplan
Oostelijke insteekhaven

-

Beleidsplan Samen uit Armoede 2019-2022
Vaststellen Verhaal Westelijke Langstraat
Coördinatieregeling project Schoenhoorn
Nieuwbouw hal ten behoeve van
huisvesting amateurtheatergroepen
U bent van harte welkom te komen
luisteren, maar u kunt de vergadering ook
live volgen via waalwijk.notubiz.nl

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt
u zich aanmelden voor het Waalwijks podium.
Besluiten raadsvergadering op 17 januari
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.

Informatie en aanmelden
De agenda van deze vergaderingen staat op
waalwijk.notubiz.nl

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 72 Sprang-Capelle: vervangen bestaande bebouwing door romneyloods (tst Bouw)
Ingekomen 15-12-2018
Loeffstraat 55-55a Waalwijk: gebruik pand t.b.v. kamergewijze verhuur (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 19-12-2018
Herman Boerhaavestraat 6 Waspik: bouwen woonhuis (tst Inrit- of uitrit tst Bouw) Ingekomen
13-12-2018
Pompweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie L, nr. 868): realiseren 3 logiesgebouwen t.b.v. huisvesting
400 arbeidsmigranten (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw)Ingekomen 21-12-2018
Schouwslootweg 22 Waalwijk: bouwen overkapping, beperkte milieutoets en plaatsen nieuwe silo’s
(tst Bouw tst Inrit- of uitrit tst Milieu tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 17-122018
Havendijk 4 Waspik: renovatiewerkzaamheden door o.a. vervangen dak, restaureren onbruikbare
spanten en voorzien kozijnen van monumentenglas (tst Wijzigen gem. monument) Ingekomen
11-01-2019
Sprangseweg 21 Waalwijk: magazijnverkoop 9 t/m 11 mei 2019 en 14 t/m 16 november 2019 (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Nieuwevaart 19 Sprang-Capelle: schilderen en potdekselen gevel woning (tst Bouw) Ingekomen
14-01-2019
van der Hammenstraat 3 Waalwijk: verwijderen oude dakpannen, isoleren dak en plaatsen nieuwe
dakpannen en goten (tst Bouw) Ingekomen 16-01-2019
Korte Heistraat 3 Sprang-Capelle: bouwen schuilhok voor schapen (tst Bouw) Ingekomen 14-012019
Grotestraat 15 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan 5 arbeidsmigranten (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 19-12-2018
Jeroen Boschstraat 12 Waalwijk: verbouwen en uitbreiden woonhuis (tst Bouw tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 30-11-2018
Poolsestraat 43 Sprang-Capelle: renovatie en verbouwing woning (tst. Bouw) Ingekomen 11-122018
Procedure 1a is van toepassing.
Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is
ingetrokken:
Eerste Zeine 126 Waalwijk: aanleggen nieuwe uitrit (tst Inrit- of uitrit) Ingekomen 27-11-2018
Procedure 1a is van toepassing.
Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning
niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Prof. van der Waalsweg 2 Waalwijk: plaatsen mupi’s (tst Reclame) Datum bekendmaking 14-012019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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-WestBrabant, 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

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Meyerijplein Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H. nr. 1680): kappen haagbeuk in plantsoenstrook (tst
Kap) Datum bekendmaking 17-01-2019
Gantelstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1533): kappen 8 essen, 1 robinia en 1 haagbeuk
i.v.m. reconstructie Gantelstraat
(tst Kap) Datum bekendmaking 23-01-2019
Tielenstraat 5 Waalwijk: uitbreiding bestaand logistiek centrum (tst Bouw tst Inrit- of uitrit) Datum
bekendmaking 21-01-2019
ter hoogte van Vivaldistraat 19 Waalwijk: kappen 4 moerascypressen in plantsoenstrook (tst Kap)
Datum bekendmaking 17-01-2019
Wilhelminastraat 8t t/m 8w en 8y Waalwijk: plaatsen dakramen t.p.v. hellend dak rechter zijgevel
(tst Bouw tst Wijzigen gem. monument) Datum bekendmaking 16-01-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Hugo de Grootstraat 2 Waalwijk: intrekken nummeraanduiding 2 Vaststellen nummeraanduiding
2, 2a en 4 Datum bekendmaking 16-01-2019
Pakketweg/De Kroonweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K) nrs. 299 t/m 305: vaststellen nummeraanduiding 10a (De Kroonweg) Datum bekendmaking 15-01-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- De heer B. Saglam voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het
horecabedrijf, gelegen aan de Stationsstraat 83 in Waalwijk. Besluit verzonden op
16 januari 2019.
- Voetbalvereniging W.S.C. voor het houden van een loterij met een prijsbepaling op 26 mei 2019.
Besluit is verzonden op 16 januari 2019.
- Stichting Parkpaviljoen voor een wijziging leidinggevende drank- en horecavergunning voor op
de locatie Grotestraat 154a in Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 januari 2019.
- De heer L.A.A. de Haan voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement
Borkpop 2019, op 27 april 2019 op de locatie gelegen aan de Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit
verzonden op 16 januari 2019.
- Vereniging Koningsdag Besoyen voor het organiseren van Koningsdag op 26 en 27 april 2019 op
het grasveld aan de Gradenboog in Waalwijk. Besluit is verzonden op 23 januari 2019.
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.
Standplaatsvergunningen
De volgende standplaatsvergunning is verleend voor de periode van 23 oktober 2019 t/m 11 januari 2020:
N. Stuij, vertegenwoordigd door N. Stuij, voor de verkoop van olliebollen, churros en wafels op de

parkeerplaats van winkelcentrum “De Els” te Waalwijk.
Het besluit is verzonden op 17 januari 2019.
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 1a en 3 zijn van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Tilburgseweg 1
Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor ‘Groenrijklocatie’, Tilburgseweg 1 te Waalwijk.
Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het tot stand komen van dit bestemmingsplan voor het realiseren van een hotel en diverse voorzieningen op het perceel Tilburgseweg
1 in Waalwijk.

kunt u contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

VERKEER
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:
Reigerbosweg tussen Mozartlaan en César Francklaan: 14-01-2019 t/m 23-03-2019 i.v.m. reconstructie. Doorgaand gemotoriseerd verkeer via Prof. Lorentzweg. Doorgaand fietsverkeer via
Beethovenlaan

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen
kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke
instantie.

Burg. de Geusstraat tussen Frans Slaatsstraat en Mgr. Bekkersstraat: 14-01-2019 t/m 01-02-2019
i.v.m. reconstructie. Doorgaand verkeer via Noorder Allee en Burg. van Prooyenstraat. Zijwegen
van Burg. de Geusstraat blijven bereikbaar voor het lokale verkeer.

Inspraak
Op 22 januari 2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan
“Tilburgseweg 1 Waalwijk” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen. Met dit plan
wordt de realisatie van een hotel en diverse voorzieningen mogelijk gemaakt.
De locatie was in gebruik als tuincentrum Groenrijk. Dit gebruik is reeds enige tijdbeëindigd. Ten
behoeve van de geplande ontwikkeling zal de bestaande bedrijfsbebouwing worden gesloopt en
worden de gronden in gebruik genomen voor de bouw van het hotel en de voorzieningen.

Mercatorlaan: 21-01-2019 t/m 01-02-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Tilburgseweg 1 Waalwijk” ligt met bijbehorende documenten
met ingang van 24 januari 2019 a.s. gedurende 6 weken (t/m 6 maart 2019) voor een ieder ter
inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens
openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens
avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
U kunt de stukken (PDF) ook via onderstaande hyperlinks bekijken.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per
e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen
als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden
voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht,
onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan “Tilburgseweg 1 Waalwijk”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met
de heer R. Scholten via rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683483.
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 5 februari 2019 zal er op de locatie ‘Groenrijk’, Tilburgseweg 1, een inloopavond
plaatsvinden.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het voormalige tuincentrum Groenrijk,
Tilburgseweg 1 te Waalwijk voor uitleg en vragen over het plan en de bestemmingsplanprocedure.
Aanmelden is niet nodig.
Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer R.
Scholten via rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683483.

MILIEU
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 inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Jumbo Supermarkten BV, van der Duinstraat 115 Sprang-Capelle
Delco Facility Services B.V., Gompenstraat Waalwijk
Autobedrijf Van Mossel B.V., Van Andelstraat 11 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 januari 2019 tot en met 20 februari
2019. 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

Professor van ’t Hoffweg: 28-01-2019 t/m 15-04-2019 i.v.m. reconstructie.
Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen
Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het college van B&W heeft
op grond van artikel 2.22 Wet BRP besloten de adresgegevens van onderstaand personen met
ingang van de datum van het voornemen ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken,
Onbekend”. Daarnaast heeft het college van B&W besloten een bestuurlijke boete op te leggen van
200 euro omdat er niet is voldaan aan de aangifteplicht zoals bedoeld in artikel 2.38, 2.39 en 2.40
van de wet BRP.
• L. Chen, geboren op 01-10-1993, de datum van het voornemen is 28-11-2019,
het besluit is genomen op 14-01-2019
• V.D. Luxenburg, geboren op 17-11-1984, de datum van het voornemen is
19-11-2018, het besluit is genomen op 14-01-2019
• G.I. Pavel, geboren op 21-09-1995, de datum van het voornemen is 27-11-2019,
het besluit is genomen op 14-01-2019
• K. Hu, geboren op 06-11-1997, de datum van het voornemen is 21-11-2018,
het besluit is genomen op 14-01-2019
• P. Sitkowski, geboren op 02-10-1996, de datum van het voornemen is 28-11-2018,
het besluit is genomen op 17-01-2019
Procedure 3 is van toepassing.
Adresonderzoeken
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.
• B.F.M. Keetels, geboren op 05-11-1988, de datum van het voornemen is 14-01-2019
• N. Popa, geboren op 19-04-1995, de datum van het voornemen is 16-01-2019
• O.Stamate, geboren op 01-08-1990, de datum van het voornemen is 16-01-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

