Woensdag 6 februari 2019

Gemeente Waalwijk ontvangt Beste
Werkgevers Keurmerk 2018-2019
Gemeente Waalwijk mag het komende jaar het Beste Werkgevers
Keurmerk 2018-2019 voeren. In
de categorie gemeenten behaalde
Waalwijk twee van de drie mogelijke sterren, goed voor een top
vijf notering. De gemeente Waalwijk is één van de drie keurmerkgemeenten met twee sterren.
Hier mogen alle medewerkers van
de gemeente trots op zijn.
Gemeente Waalwijk scoort een
7,3 in het uitgebreide medewerkerstevredenheidsonderzoek van
HR-onderzoeksbureau Effectory. Dit cijfer is opgebouwd uit
werkgeverschap, organisatietrots,
organisatierichting, waardering,
werktrots en het benutten van
talent. Het eindcijfer van de

Waalwijkse weekmarkt naar
het Raadhuisplein, ja of nee?

Gemeente Waalwijk

gemeente Waalwijk ligt bijna een
half punt hoger dan het gemiddelde (6,89) van alle deelnemende
gemeenten in Nederland. Een
dusdanig hogere score waardoor
Waalwijk beloond wordt met twee
sterren.
Algemeen directeur Jan Lagendijk
is buitengewoon trots op zijn
organisatie: “Twee sterren en het
daarbij behorende Beste Werkgevers Keurmerk is een compliment
voor onze mensen en hoe wij
ons werk samen aan het doen
zijn. Mensen besteden vrij veel
tijd aan werken en alleen daarom
al is het belangrijk dat ze zich in
die tijd tevreden en op hun plek
voelen. Het leuke is dat tevreden
en gewaardeerde mensen ook
beter presteren. Wij investeren al
enkele jaren in de ontwikkeling
van onze organisatie. Wij willen
dat onze mensen het hier naar
hun zin hebben, uitstekend presteren en het maximale uit zichzelf
en elkaar halen. Ik beschouw dit
keurmerk als een bevestiging dat
we met elkaar goed op weg zijn.”

Samen werken aan een
Duurzaam Waalwijk

Op donderdag 14 februari
discussieert de raad over het
al dan niet verplaatsen van de
weekmarkt naar het centrum
van Waalwijk, het Raadhuisplein.
Inwoners en andere betrokkenen

worden van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan deze discussie. De raad hoort graag uw
standpunt. U bent welkom om
19.30 uur in de raadzaal van het
stadhuis. Wilt u meepraten? U

kunt zich op deze dag tot 12.00
uur aanmelden bij de griffie,
telefoon: (0416) 683445, mail:
griffie@waalwijk.nl. Als u alleen
wilt luisteren, dan hoeft u zich
niet vooraf aan te melden.

Ondersteuningsgroep voor partners
van mensen met dementie
Vanaf 26 februari start er een
nieuwe ondersteuningsgroep
voor partners van mensen met
dementie die thuis wonen. De
bijeenkomsten worden begeleid
door de dementieconsulent/
casemanager van de gemeente
Waalwijk, Marianne de Jongh en
casemanager Jolanda de Cloe,
werkzaam in Waspik en SprangCapelle.

In de ondersteuningsgroep krijgt
u informatie over dementie en
hoe om te gaan met een partner met dementie. Dit brengt
namelijk veel veranderingen met
zich mee. Ook is er aandacht
voor uw rol als mantelzorger en
hoe u goed voor uzelf kan zorgen
zonder overbelast te raken. U
ontmoet ook lotgenoten. Dit
wordt gezien als een grote meerwaarde.

Er zijn 7 bijeenkomsten, allemaal
op dinsdag. De data zijn:
26 februari, 12 maart, 19 maart,
26 maart, 2 april, 9 april en
16 april van 13.30-15.30 uur in
het stadhuis, Taxandriaweg 6 in
Waalwijk. In de ondersteuningsgroep is plaats voor 10 deelnemers. U kunt zich telefonisch of
per mail opgeven bij Marianne de
Jongh: telefoon 06 13923523 of
m.d.jongh@dewever.nl

Deelnemers gezocht voor onderzoek bewegen

Wist u dat Waalwijk de ambitie heeft om in 2043 klimaat
neutraal te zijn? Dit is nodig
omdat de temperatuur op aarde
stijgt. Hierdoor krijgen we te
maken met hitte, verdroging en
wateroverlast omdat het vele
regenwater niet weg kan.
26 februari van 19.30-21.30
uur is het Duurzaam Lab.
Doet u ook mee? Het thema is
‘Samen werken aan een Duurzaam Waalwijk’. Waalwijk heeft
duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. Op verschillende
manieren werken we hier aan.
Bijvoorbeeld door in te zetten
op de energietransitie en nieuwe
energiebronnen, door te werken

aan een groene en klimaatbestendige leefomgeving en door
te bouwen aan een circulaire
economie met hergebruik van
materialen. Naast de gemeente
kunnen ook inwoners, ondernemers en organisaties hier aan
bijdragen. Daarom werken we in
2019 samen aan het opstellen
van een Duurzaamheidsvisie.
Aanmelden
Meld u aan vóór 20 februari
via lab@waalwijk.nl. Samen
werken aan de toekomst van
de gemeente Waalwijk. Samen
ontwikkelen. Dat doen we in een
Waalwijks LAB. Met inwoners,
ondernemers en organisaties.

De Wever, een organisatie op het
gebied van ouderenzorg, doet
mee aan een programma van
Co-Train dat draait om bewegen.
Mensen met geheugenproblemen
zijn vaak ook fysiek kwetsbaar. Ze
kunnen vallen of verdwalen met
onzekerheid tot gevolg. Daardoor
gaan ze steeds minder bewegen.
De omgeving neemt dan, vaak
goed bedoeld, teveel van hen
over. Co-Train kan helpen dit te
doorbreken.
Hoe werkt het?
Het trainingsprogramma werkt
met sensoren en een app en helpt
om mobiliteit, balans en spierkracht te verbeteren. De eerste
keer krijgt de gebruiker begeleiding van een fysiotherapeut. Later
kan men zelfstandig met de oefeningen aan de slag. Een sensor
registreert de bewegingen. Zowel
de gebruiker als de fysiotherapeut
kunnen met de app de vooruitgang volgen.

Co-Train verbetert niet alleen de
gezondheid, maar heeft ook een
sociale impact. Door toegenomen
zelfvertrouwen gaat iemand er
weer meer op uit en dat ontlast
mantelzorgers. Zo draagt CoTrain bij aan een samenleving
met veerkracht, waarin ook kwetsbare ouderen zoveel mogelijk
zelfredzaam blijven.
De Wever zoekt deelnemers
Voor Co-Train zoekt De Wever
mensen met milde cognitieve
stoornissen of beginnende
dementie en hun mantelzorgers die het leuk vinden deel te
nemen aan het onderzoek. Kent u
iemand in Waalwijk of omgeving
neem dan contact op met:
Bianca Pastoor,
telefoon 06 235 801 75
of mail: b.pastoors@dewever.nl
of met
Nienke Walsema,
telefoon 06 570 444 74
of mail n.walsma@dewever.nl

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 7 februari 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 de Input
In de informatieronde presenteert de
rekenkamercommissie het rapport Grip
op verbonden partijen, dat op de agenda
staat van Besluit (A) van 14 februari.
Verder informeert het college de raad over vastgoed.
In de vragenronde kunnen raadsleden vragen
stellen over raadsvoorstellen die op de agenda van
Besluit (A) op 14 februari staan (zie hieronder).
Donderdag 14 februari 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 Forum
De raad bespreekt in ieder geval het volgende
onderwerp met inwoners en organisaties:
- Ingekomen stuk nr. 14: brief van OR
Baanbrekers over omgang met mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.
- Verplaatsen warenmarkt naar het centrum
Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00
uur op de dag zelf (graag aangeven bij welk onderwerp).
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststellen controleprotocol rechtmatigheid
en normenkader voor de accountantscontrole
jaarrekeningen 2018 t/m 2021
- Nota van uitgangspunten voor de
samenstelling van de begroting 2020
- Vaststellen bestemmingsplan Oranjeplein
- Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan
Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle
- Verplaatsen komgrenzen Waalwijk t.b.v. Haven 8
- Juridische structuur ontwikkeling
windmolenpark Haven 8
- Rapport rekenkameronderzoek

'Grip op verbonden partijen'
- Uitvoeringskrediet realisatie brandweerkazerne
- Verplaatsen warenmarkt naar het centrum
In dit Besluit stelt de raad vast welke raadsvoorstellen
hamerstukken en bespreekstukken (A- resp.
B-stukken) zijn. A-stukken neemt de raad zonder
discussie aan. B-stukken komen op de agenda
van het Debat & Besluit (B) op 28 februari.
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 meepraten bij het Forum
Besluiten raadsvergadering op 31 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.

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:
Winterdijk 10 Waalwijk: plaatsen terras aan voorzijde en rechterkant van het pand (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 16-01-2019
Hertog Janpark 41 Waalwijk: verbouwen en aanbouwen woning (tst Bouw) Ingekomen 24-01-2019
Thomas Zijlmansstraat 11 Waspik: verbouw en uitbreiding woning (tst Bouw) Ingekomen 28-012019
Van Der Duinstraat 14 Sprang-Capelle: veranderen winkel/woonhuis in woonhuis (tst Bouw) Ingekomen 29-01-2019
Lijsterbesstraat 2c Waspik: bouwen dakkapel aan voorgevel (tst Bouw) Ingekomen 23-01-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
GansoyensesteegWaalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 769): bouwen grondgebonden zonnestroom
installatie (tst Bouw) Datum bekendmaking 20-12-2018
Waspiksedijk Sprang-Capelle (kad. Capelle, sectie O, nr. 378): rooien populierenbos (tst Kap) Datum bekendmaking 29-01-2019
Burgemeester Dalleustraat 7 Waalwijk: bouwen woning (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst
Bouw) Datum bekendmaking 29-01-2019
Havendijk 32 Waspik: voorgevelwijziging, interne verbouwing en verduurzamen woonhuis (tst
Bouw) Datum bekendmaking 01-02-2019
Industrieweg 4 en 8 Waspik: verbreding bestaande uitweg en aanleg nieuwe uitweg (tst Inrit- of
uitrit) Datum bekendmaking 04-02-2019
Sprangseweg 21 Waalwijk: magazijnverkoop 9 t/m 11 mei 2019 en 14 t/m 16 november 2019 (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-01-2019
Raadhuisstraat 2 Waspik: plaatsen brandtrap en aanbrengen/wijzigen brandcompartiment
(tst Bouw) Datum bekendmaking 30-01-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Introkken omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:

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

Industrieweg 8 Waspik (Z15-010512): aanleggen nieuwe uitweg (tst Inrit- of uitrit) Datum bekendmaking: 30-01-2019
Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Zijlweg 16 Waalwijk: wijzigen opslag gevaarlijke stoffen (tst Bouw tst Oprichten/veranderen inrichting) Datum bekendmaking: 29-01-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Industrieweg 8 Waspik: algehele revisie (tst Milieu) Datum ter inzage legging besluit 07-02-2019
Procedures 1a en 4 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:
Burgemeester Dalleustraat 7 Waalwijk: Vaststellen nummeraanduiding 7 Datum bekendmaking:
29-01-2019
Loeffstraat 25 en 25a Waalwijk: Vaststellen nummeraanduiding 25b Datum bekendmaking: 04-022019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- Circus Barani voor het organiseren van circusvoorstellingen in de periode van 13 maart 2019
tot en met 17 maart 2019 op de locatie Hoefsventerrein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 1
februari 2019.
- De heer A.J.J. van der Velden voor het schenken van zwak-alcoholische drank tijdens het evenement Koningsdag Besoyen op vrijdag 26 2019 van 17.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag 27
april 2019 van 08.00 uur tot 23.00 uur. Besluit is verzonden op 4 februari 2019.
- De heer G. de Cloe voor het innemen van een tijdelijke standplaats op zaterdag 23 februari
2019 van 08.30 tot 15.00 uur op de hoek van de Raadhuisstraat – Kerkstraat in Waspik voor de
verkoop van worstenbroodjes voor het evenement Klimmen tegen MS. Besluit is verzonden op 4
februari 2019.
- Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk voor het organiseren van het evenement de Jeugd-

avondvierdaagse Waalwijk van woensdag 12 juni tot en met vrijdag 14 april 2019 van 18.00 uur
tot 21.00 uur vanaf de locatie Akkerlaan 3 in Waalwijk, op zaterdag 15 juni 2019 van 16.00 uur tot
20.30 uur vanaf het Unnaplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 februari 2019.
- Mevrouw Bolier voor het organiseren van de plantjesmarkt op donderdag 4 april 2019 en op vrijdag 5 april 2019 van 07.00 uur tot 18.30 op de locatie Mr. Goeman Borgesiusstraat in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 6 februari 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen
Het College van Waalwijk heeft op 15 januari 2019 het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen, van het bestemmingsplan Landgoed Driessen gewijzigd vastgesteld.
Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op de eerste fase en maakt de bouw van 6 vrijstaande woningen mogelijk
De wijzigingen (opgenomen in de Nota van Zienswijzen) zien op de plantoelichting en betreffen
een verduidelijking t.a.v. parkeren en aanpassing van afbeelding indicatieve verkavelingsopzet. Op
de verbeelding wordt van het meest zuidelijke bouwkavel de zuidelijke gevellijn op 6 meter uit de
zuidelijke perceelsgrens gelegd.
Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp wordt verwezen naar de zienswijzennota en het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan.
Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de
oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuidzijde.
Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Burgemeester De Geusstraat. Aan de
zuid- en westzijde vormen de percelen aan de van der Duinstraat 98 tot en met 102 de begrenzing
van het plangebied. De noordzijde grenst vooralsnog aan enkele agrarische percelen.
Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van de 6 woningen. Het uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is
voorzien van een toelichting.
Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen ligt met bijbehorende stukken
met ingang van 7 februari 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.3017.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk
bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Het vastgestelde uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase1-VA01 en in PDF via de website van de gemeente www.waalwijk.
nl via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure. Bij verschillen tussen de digitale versie en
de papieren versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.
Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd gedurende 6 weken beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-uitwerkingsplan kenbaar heeft
gemaakt;
- een belanghebbende die kan aantonen in redelijkheid niet in staat te zijn geweest over het ontwerp van dit uitwerkingsplan een zienswijze bij ons college in te dienen en
- een belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die burgemeester en
wethouders bij de vaststelling van het uitwerkingsplan hebben aangebracht.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres,
de dagtekening, een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.
U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij
de Voorzitter van genoemde afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1, 6 woningen van het bestemmingsplan Landgoed Driessen
treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de
indiener van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het uitwerkingsplan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevr. P. Schreppers van het team Ruimte,
Economie en Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl
Dit uitwerkingsplan maakt het mogelijk om zes bouwkavels uit te geven voor de bouw van vrijstaande
woningen. De kavels zullen een oppervlakte hebben van circa 525 tot 660 m2 en zullen middels bieding
bij de notaris verkocht worden. Verkoop start op het moment dat het uitwerkingsplan onherroepelijk is.
Meer informatie over de kavels, de bouwmogelijkheden en het reglement van bieding vindt u te zijner tijd
op www.waalwijk.nl/driessen.
Het is niet mogelijk om nu reeds interesse kenbaar te maken of een bod uit te brengen. Wel kunt u
zich inschrijven voor de digitale mailing “Zelfbouwen in Waalwijk”. U krijgt dan automatisch per email
bericht op het moment dat de verkoop start of er iets wijzigt in het overig kavelaanbod van de gemeente
Waalwijk. Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/kavelverkoop.
Coördinatieregeling plan Schoenhoorn (Grotestraat) Waalwijk.
In de vergadering van 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om voor het plan Schoenhoorn (Grotestraat) Waalwijk de coördinatieregeling van toepassing te verklaren.
Wat is de coördinatieregeling?
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening kunnen voor een bouwproject door middel van de coördinatieregeling alle benodigde besluiten, zoals bestemmingsplannen en diverse ontheffingen en
vergunningen, worden gebundeld. De bedoeling van de regeling is dat de ontwerpbesluiten voor
de benodigde vergunningen/besluiten gelijktijdig worden gepubliceerd en vervolgens de uniforme
procedure wordt doorlopen. De aanvragen hoeven niet gelijktijdig te worden ingediend. Doordat
alle totstandkomings- en vervolgprocedures gecoördineerd worden, is er eenmaal gelegenheid
tot het indienen van zienswijze en staat één maal en direct beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afhandeling van beroepen tegen de besluiten gebeurt in één
keer; in één uitspraak.
Waarom de coördinatieregeling?
De termijn voor de afhandeling door de Raad van State hiervoor is 6 maanden in plaats van één
jaar. Dit verkort de totale proceduretijd. In totaal kan een procedurewinst van 1,5 tot 2 jaar worden
geboekt. De tijdwinst is ook een belangrijk voordeel voor de ontwikkelaar en belangstellenden voor
de woningen. Doordat er geen bezwaar en beroep bij de rechtbank openstaat tegen afzonderlijke

onderdelen van het project, zal snel duidelijk worden of men kan beginnen met de realisatie van
het project.
Er zijn meer voordelen verbonden aan de coördinatieregeling:
De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar. Voor de aanvrager wordt het ook snel duidelijk welke vergunningen hij nodig heeft. Bovendien wordt het traject
een stuk overzichtelijker, zowel voor de gemeente, de omwonenden, belangstellenden als voor de
ontwikkelaar (aanvrager).
Omwonenden
Voordeel van de coördinatieregeling voor omwonenden is onder meer dat bij het in procedure
gaan van het (project)bestemmingsplan ook direct duidelijk is hoe het bouwplan er uit ziet. Wanneer men na zienswijzen, beroep indient, volgt directe behandeling bij de Raad van State. Men
hoeft zich dan slechts op één rechterlijke procedure te richten.
Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling staat geen
bezwaar en beroep open.

DRANK EN HORECA
Ontwerpbesluit Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Waalwijk is voornemens een drank- en horecavergunning te verlenen voor
de inrichting ’t Gulle Gemoed, een restaurant in woonzorgcentrum Eikendonk, Eikendonklaan 2 in
Waalwijk.
Het betreft hier een vergunning aan een paracommerciële 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 Drank- en horecawet is de in de afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Dit wil zeggen dat de aanvraag en het
ontwerpbesluit drank- en horecavergunning met ingang van 7 februari 2019 zes weken ter inzage
liggen tijdens openingstijden bij de frontoffice Wonen, Bouw –en Leefomgeving in 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 mevrouw
S.M.P. Gagliardi of de heer F.N.J. Moonen van het team Vergunningverlening & Belastingen, via
telefoonnummer 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 alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit

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

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) elektronisch te publiceren. U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.
Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd:
001 002 022 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 -

Algemene plaatselijke verordening gemeente Waalwijk 2018
Algemeen aanstellingsbesluit evenementenverkeersregelaars
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2018 gemeente Waalwijk
Verordening BIZ centrumgebied Waalwijk 2019-2023 geamendeerd
Bekendmaking vaststelling Beheersverordeningen (incl. parkeren)
Aanwijsbesluit onbezoldigd invorderingsmedewerkers en invorderingsambtenaren
Reglement functionaris gegevensbescherming gemeente Waalwijk
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018
Verordening vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure burgemeester
Verordening reinigingsrechten 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening woonforensenbelasting 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening grafrechten 2019
Mandaatregister gemeente Waalwijk 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Mandaatbesluit 2019
Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Waalwijk
Reglement basisregistratie personen gemeente Waalwijk
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening havengelden 2019
Verordening precariobelasting 2019
Regeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Waalwijk 2019
Beleidsregels ondergrondse inzamelmiddelen 2018
Tarievenregeling Sport 2019
Verordening reclamebelasting centrum Waalwijk 2019
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Legesverordening 2019

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook ter inzage. Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met
THRM, telefoonnummer 0416-683456.

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.
• H. Yilmaz, geboren op 09-12-1987, de datum van het voornemen is 17-12-2018, het besluit is
genomen op 29-01-2019
• A. Pelders, geboren 09-12-1990, de datum van het voornemen is 12-12-2018, het besluit is genomen op 31-01-2019
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.
• L.D. Agudelo Castro, geboren op 06-07-1982, de datum van het voornemen is 28-01-2019
• S. Seferoglu, geboren op 23-06-1987, de datum van het voornemen is 28-01-2019
• D. Yilmaz, geboren op 22-07-1991, de datum van het voornemen is 31-01-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

