Woensdag 22 mei 2019

Welke vrijwilliger verdient
een lintje?
Vrijwilligers zijn voor clubs,
verenigingen en organisaties
onmisbaar en daarom heeft de
gemeente uw hulp nodig! Kent u
iemand die zich al jarenlang verdienstelijk maakt op maatschappelijk vlak? Heeft deze persoon
zich gedurende de afgelopen
(minimaal) vijftien jaar vrijwillig ingezet voor een club of
vereniging? Draag hem of haar
dan aan voor een Koninklijke
Onderscheiding.

Mantelzorger
Ook mantelzorgers kunnen in
aanmerking komen voor een
Koninklijke Onderscheiding.
Hierbij moet sprake zijn van
minimaal tien jaar mantelzorg
en dit met een gemiddelde van
minimaal twintig uur per week.
Mantelzorg voor eigen partner,
kinderen of ouders telt niet
mee. Kijk op www.lintjes.nl voor
algemene informatie en voorwaarden.

Voorwaarden
Een vrijwilliger heeft zich verdienstelijk gemaakt voor één
club of vereniging. Bijvoorbeeld
door een bestuursfunctie te
bekleden voor gemiddeld zeven
uur per week.
De inzet van deze persoon kan
ook uit verschillende activiteiten
bestaan. Zoals wekelijks vier uur
actief zijn binnen een sportvereniging als coach én drie uur
per week activiteiten verrichten binnen een zorginstelling,
buurthuis of parochie. Allemaal
werkzaamheden waarvoor vrijwilligers in aanmerking kunnen
komen voor een Koninklijke
Onderscheiding.

Lintjesregen 2020
Uw voorstel voor een Koninklijke
Onderscheiding kunt u uiterlijk
1 juli 2019 indienen bij de burgemeester. Let op! Aanvragen
na deze datum vallen buiten de
procedure voor de Lintjesregen
2020. Kijk voor meer informatie
op www.waalwijk.nl/
koninklijkeonderscheiding
Contact
Voor informatie, aanvraagformulieren of vragen over onderscheidingen kunt u contact opnemen
met Bob de Gouw, Kabinetszaken, via telefoonnummer
(0416) 683456 of mail
kabinetszaken@waalwijk.nl.

Natuur in de Wijk start in Waspik

Inwoners uit Waspik die binnen
de bebouwde kom wonen kunnen op zaterdag 25 mei tussen
10.00-12.00 uur, gratis nestkastjes, bijenhotels of planten ophalen bij de Dorpsboerderij Waspik
aan de Prins Bernardstraat 1.
De gemeente Waalwijk maakt
zich hard voor het verbeteren
van de biodiversiteit in stedelijk gebied door diverse groene
projecten. 'Natuur in de Wijk' is
een project dat de leefomgeving
voor diersoorten die in de wijk
wonen moet verbeteren. Dit zijn
bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen, maar ook vleermuizen en wilde bijen.

Vanuit het project worden er
kosteloos nestkastjes, bijenhotelletjes, bloemenzaad en haagbeplanting beschikbaar gesteld.
Inwoners uit Waspik die binnen
de bebouwde kom wonen en
mee willen doen aan het project,
kunnen zich aanmelden via
www.natuurindewijk.nl
Voor de inwoners van Waalwijk
is op 15 juni een uitgiftedag bij
Kinderboerderij ’t Erf.
Voor Sprang-Capelle is nog geen
datum en locatie bekend.
Deze informatie volgt nog.

Bereikbaarheid hulpdiensten
Als er een brand, een ongeluk
of een andere onveilige situatie
is, dan komt de brandweer, de
ambulance en/of de politie.
Voor deze hulpdiensten is het van
groot belang dat zij de locatie van
het incident goed en snel kunnen
bereiken. Pas dan kan de hulp op
gang komen!
Soms kunnen de hulpdiensten de
plek niet (snel) bereiken: werkzaamheden, opstoppingen, fout
geparkeerde voertuigen en het
incident zelf kunnen dit onmogelijk maken.

voorwaarde is dat het wel veilig
blijft.

Parkeren in woonwijken
In sommige woonwijken - waar
een tekort is aan parkeervoorzieningen - wordt parkeren buiten de
reguliere voorzieningen oogluikend toegestaan. Belangrijkste

Let op!
• Zorg dat de veiligheid niet in
het geding komt en dat het overige verkeer en de hulpdiensten
niet geblokkeerd worden in hun
doorgang;

• Laat op een stoep altijd voldoende ruimte over voor de
doorgang van een kinderwagen
of rolstoelgebruiker;
• Blokkeer geen in- en uitritten,
poorten en parkeergarages;
• Zorg dat er voldoende uitzicht
overblijft voor de overige weggebruikers.

Op donderdag 23 mei kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Nederlandse leden
van het Europees Parlement. In
andere lidstaten kan de stemming op een andere dag zijn.
Daarom wordt de uitslag pas bekendgemaakt op zondag 26 mei.
De stembureaus zijn geopend
van 7.30 uur tot 21.00 uur. U
mag bij deze verkiezingen bij elk
willekeurig stembureau in de gemeente Waalwijk stemmen. Wilt
u weten waar u kunt stemmen
of wilt u meer informatie over
de verkiezingen? Kijk dan op de
website van de gemeente
www.waalwijk.nl/verkiezingen
U kunt ook contact opnemen met
Team Publiekszaken/verkiezingen
op werkdagen van
08.30 uur - 17.00 uur via
0416-683456 of info@waalwijk.nl

SLUITING STADHUIS
Op de volgende dagen is het
stadhuis gesloten:
Donderdag 30 mei en vrijdag 31
mei in verband met Hemelvaart

Openingstijden balie Team WijZ
Voortaan kunt u bij de balie van
Team WijZ terecht tijdens de
volgende openingstijden:
Maandag: 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 - 13.00 uur
Woensdag: 09.00 - 17.00 uur
Donderdag: 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag: gesloten

VERKIEZINGEN

U kunt gewoon binnenlopen, een
afspraak maken is niet nodig.
Telefonische bereikbaarheid
Team WijZ is elke dag bereikbaar
tussen 8.30 - 12.30 uur via
telefoonnummer 0416-683456.

Ziet u een verdachte of zorgelijke
situatie? Maak er melding van!
Melding doen kan bij de gemeente via:
• Telefoon 0416 - 683456
• www.waalwijk.nl via de keuze
‘melding doen’.
• De app MijnGemeente. Deze
kunt u op uw mobiel installeren
via de App Store of Google play.

Storingsmeldingen kunt u doorgeven via de website
www.waalwijk.nl/meldpunt of,
uitsluitend als het spoedeisend
is, via telefoonnummer 0416683456. Volg dan het keuzemenu.

VERLENG OP TIJD
PASPOORT OF ID
De zomervakantie start over
een paar weken. Als u naar het
buitenland op vakantie gaat, is
het belangrijk dat uw paspoort
of identiteitskaart en die van uw
gezinsleden geldig zijn. Zonder
geldig paspoort of Nederlandse
identiteitskaart mag u namelijk
niet naar het buitenland reizen.
Check dus of uw documenten
nog geldig zijn en maak op tijd
een afspraak voor een nieuw
document via:
www.waalwijk.nl/opafspraak

COLOFON
Op deze pagina leest u
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06 - 273 49 254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

Lekker spelen tijdens modderdag!
Zaterdag 18 mei speelden kinderen op Kinderboerderij ’t Erf
tijdens modderdag heerlijk in de
modder. Vies worden hoorde
daar natuurlijk bij. Wethouder
Dilek Odabasi hielp de kinderen
met het vullen van gietertjes met
water uit de nieuwe regenton.
Goed om te zien, want het opvangen en hergebruiken van water
uit een regenton is een goede
actie om wateroverlast tegen te
gaan. De regenton werd daarom
extra mooi versierd met kleurrijke
handtekeningen. Het was een geslaagde dag! Met de modderdag
werd de themaweek 'Week van
Ons Water' afgesloten.

De Raad
AGENDA
U bent van harte welkom:
Donderdag 23 mei in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.
Aansluitend een informatiebijeenkomst
over visie Duurzaam Waalwijk
De raad wordt geïnformeerd over de

belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen
uit deze visie, vooral op de thema’s:
- Duurzame consumptie en productie
- Water en groen, klimaatbestendigheid
- Energie, besparen en opwek
Deze bijeenkomst duurt tot ca. 20.30 uur,
waarna de raad in besloten workshops
dieper ingaat op dit onderwerp.

Besluiten raadsvergaderingen op 16 mei
Op 16 mei was er een openbare raadsvergadering,
Besluit (A). Aansluitend was er een besloten
raadsvergadering, die openbaar begon met het
besluit te vergaderen achter gesloten deuren. De
besluitenlijsten van deze vergaderingen vindt u
op www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem
contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen
staan 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:
Markt 4 Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie D, nr. 981): plaatsen windscherm (tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels tst Bouw) Ingekomen 17-04-2019
Talmastraat 29 Waalwijk: realiseren vaste trap naar zolder (tst Bouw) Ingekomen 01-05-2019
Wilhelminastraat 6 Waalwijk: verbouwing Teresiaschool (tst Wijzigen gem. monument tst Bouw) Ingekomen
12-04-2019
Prof. Asserweg 24 Waalwijk: statische reclameborden aan twee zijden vervangen door led schermen (tst Bouw)
Ingekomen 15-05-2019
Prof. Kamerlingh Onnesweg 1 Waalwijk: plaatsen 2 led schermen (tst Bouw) Ingekomen 10-05-2019
Zomerdijkweg 2 Waalwijk: verzoek intrekking vergunning plaatsen 5 mini turbines op dak ( tst Bouw) Ingekomen 25-04-2019
Westeinde 1 Waalwijk: slopen niet monumentale onderdelen van monumentaal pand (tst Wijzigen gem. monument) Ingekomen 06-05-2019
Sluisweg 2 Waalwijk: wijzigen gevelbeeld (tst Reclame tst Bouw) Ingekomen 09-05-2019
Kees en Henny de Ruijterstraat 15 Waalwijk: maken overkapping met glazen pui aan linker zijgevel (tst Bouw)
Ingekomen 10-05-2019
Hoogeinde 26 Waalwijk: herbouwen vroegere deel woning t.b.v. aanbouw aan woonhuis (tst In- of uitrit tst
Bouw) Ingekomen 29-04-2019
Van der Duinstraat 66 Sprang-Capelle: plaatsen berging met carport (tst Bouw) Ingekomen 14-05-2019
Leeuwerik 39 Waspik: maken aanbouw aan de achterzijde (tst Bouw) Ingekomen 15-05-2019
Procedure 1a is van toepassing.
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
Nieuwevaart 19 Sprang-Capelle: schilderen en potdekselen gevels woning (tst Bouw) Datum ingekomen 14-012019
Procedure 1a is 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

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:
’t Vaartje 19 Waspik: vervangen bestaande tuinmuur door betonnen keerwand (tst Bouw) Datum bekendmaking 15-05-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Julianalaan Sprang-Capelle (kad. Capelle, sectie E, nr. 2728) en Akkerlaan Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr.
4519): kappen 4 honingbomen bij zwembad Zidewinde en 1 eik bij VV Baardwijk i.v.m overlast en schade (tst
Kap) Datum bekendmaking 14-05-2019
Mendelssohnstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5672): kappen 1 els naast nr. 30 i.v.m. slechte vitaliteit
(tst Kap) Datum bekendmaking 16-05-2019
Beukenlaan Sprang-Capelle (tussen Beukenlaan 20 en 24 Sprang-Capelle): bouwen woning (tst Inrit- of uitrit tst
Bouw) Datum bekendmaking 16-05-2019
Anna van Burenstraat 142 t/m 224 Waalwijk: aanpassing entree van wooncomplex (tst Bouw) Datum bekendmaking 15-05-2019
Talmastraat 29 Waalwijk: realiseren vaste trap naar zolder (tst Bouw) Datum bekendmaking 17-05-2019
Julianalaan 1 Sprang-Capelle: uitbreiding cultureel centrum t.b.v. huisvesting bibliotheek (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels tst Bouw) Datum bekendmaking 20-05-2019
Biesbosweg 4 Waalwijk: magazijn uitverkoop 24 mei en 25 mei 2019 (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 13-05-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Midden-Brabantweg 10 Waalwijk: bovengronds opslaan en afleveren van AdBlue (tst Milieu tst Bouw) Datum
ter inzage legging besluit 23-05-2019
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
is genomen:
Beukenlaan Sprang-Capelle (tussen Beukenlaan 20 en 24 Sprang-Capelle): vaststellen nummeraanduiding 22
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

Mevrouw Zhang en de heer Xu voor een wijziging leidinggevende voor het horecabedrijf, eethuis Sakura, op
de locatie gelegen aan de Stationsstraat 40 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 mei 2019.
- Stichting De Kansenfabriek voor ontheffing exploitatievergunningsplicht en ontheffing terras voor het horecabedrijf De Kansenfabriek, een grand-café met zalen en een terras, op de locatie gelegen aan Balade 1 in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 mei 2019.
- Stichting Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement Swingen in de Stad op vrijdag
14 juni 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur en op zaterdag 15 juni 2019 het evenement Brouwersrock van
19.00 uur tot 01.00 uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 mei 2019.
- Stichting Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement Swingen in de Stad op vrijdag
5 en zaterdag 6 juli 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 16 mei 2019.
- Jumbo Supermarkten B.V. voor het slijterijbedrijf, op de locatie gelegen aan de Van der Duinstraat 115 in
Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 17 mei 2019.
- De heer K.E. Jonkheim voor het organiseren van het evenement Vencounter Waspik 2019 in de periode van
vrijdag 7 juni 2019 tot en met maandag 10 juni 2019 op het weiland, op de locatie Vrouwkensvaartsestraat
21 in Waspik. Besluit is verzonden op 20 mei 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
INFORMATIEBIJEENKOMST PROJECT GROTESTRAAT 163-WINTERDIJK 15 (‘WELLSTEEG’) WAALWIJK
Het bedrijf C-reate uit Waalwijk heeft een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van grondgebonden woningen op
de percelen Grotestraat 163 en Winterdijk 15 in Waalwijk onder de naam ‘Wellsteeg’.
Op donderdag 23 mei a.s. wordt hiervoor een inloopbijeenkomst georganiseerd tussen 17:30 en 20:30 uur aan
de Grotestraat 138a in Waalwijk. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan kennis nemen van
de plannen en daarop een reactie geven. Als u langs wilt komen, kunt u zich opgeven via info@c-reate.nl of
admin@c-reate.nl.
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maakt op grond van arti¬kel 7 lid
1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 14 mei 2019 op grond van het bepaalde in
artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en
26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “Kerkvaartse
Haven”. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 16 mei
2019.
Ter inzage
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad
en verdere bijbehorende bijlagen, bevat¬ten¬de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale
aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en
rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 16 mei 2019 tijdens kantooruren ter inzage
op het gemeentehuis te Waalwijk.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen
gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden,
deze eerst aan de gemeente Waalwijk te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op
beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het
besluit en de gevolgen hiervan.
Zienswijzen
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden,
gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 12 juni
2019 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te
brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Waalwijk, Postbus
10150, 5140 GB te Waalwijk. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling
kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij mevrouw J.F.J.M. Verdult. Mevrouw Verdult is bereikbaar
op telefoon¬nummer (0416) 683456.
Bezwaar
Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar
maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis
van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes
weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college
van burgmeester en wethouders van de gemeente Waalwijk tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders, Postbus 10150,
5140 GB te Waalwijk, en dient uiterlijk 26 juni 2019 te zijn ontvangen.
Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking
is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit
van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

DRANK EN HORECA
Uitgebreide procedure
VERLEENDE DRANK- EN HORECAVERGUNNING
De burgemeester van Waalwijk maakt bekend dat de volgende drank- en horecavergunning is verleend:
Balade 1 Waalwijk: drank- en horecavergunning voor de inrichting De Kansenfabriek, een grand-café en zalen
en een terras. Datum ter inzage legging 28-03-2019
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing

VERKEER
WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
Waalwijk:
Grotestraat, gedeelte vanaf kruising Thorbeckelaan t/m kruising Molenvlietstraat: 20-05-2019 t/m 12-07-2019
i.v.m. reconstructie. Doorgaand verkeer via Wilhelminastraat -Ambrosiusweg - Teisterbantlaan. Fietsverkeer via
Laageinde.
Thorbeckelaan, vanaf Grotestraat t/m kruising Pieter Vreedestraat: 20-05-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.
Pakketweg vanaf Weteringweg t/m kruising Mechie Trommelenweg: 06-05-2019 t/m 25-05-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Omleiding via Weteringweg - Kroonweg - Industrieweg.
Kruispunt Coubertinlaan - Cederstraat: 20-05-2019 t/m 23-05-2019 i.v.m. werkzaamheden aan riolering. Omleiding via omliggende wegen.
Reigerbosweg t.h.v. Sweelinckstraat: 27-05-2019 20.00 u. tot 28-05-2019 07.30 u. en 28-05-2019 20.00 u. tot 2905-2019 07.30 u. i.v.m. afrondende asfaltwerkzaamheden.
Sprang-Capelle:
H. Chabotstraat ter hoogte van huisnummers 5 t/m 11: 20-05-2019 t/m 07-06-2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Waspik:
Schotse Hooglanderstraat t.h.v. nr. 27: 20-05-2019 t/m 23-05-2019 i.v.m. werkzaamheden aan woonhuis. Omleiding via Carmelietenstraat, Vrouwkensvaartsestraat, ’t Vaartje, Schoutstraat, Schoolstraat, Spoorstraat.
TIJDELIJK PARKEERVERBOD DORPSPLEIN WASPIK
Het college van Waalwijk heeft besloten om op het Dorpsplein in Waspik op 31 mei 2019 van 07.00 uur tot
23.59 uur een tijdelijk parkeerverbod in te stellen, in verband met de opbouw van het evenement ‘Atak Beach
2019’. Het tijdelijk parkeerverbod wordt ingesteld door het plaatsen van parkeerverbodsborden (verkeersbord
E01). De Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012 is hierbij van kracht.
Een afschrift van het betreffende besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis aan de Winterdijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
VERKEERSMAATREGELEN BERKENDREEF WASPIK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het instellen van een verplicht (brom)fietspad
aan de Berkendreef te Waspik. Dit zal worden vormgegeven middels een fietssluis ter hoogte van de percelen
Berkendreef 15 en 15a.
Het verkeersbesluit is op 21 mei 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 2 juli
2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
VERKEERSBESLUIT 22 MEI 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, recht voor de deur van Albert Rousselstraat 1 te Waalwijk;
Bovenstaand besluit is op 21 mei 2019 verstuurd
Procedure 3 is van toepassing.
VOORRANGSREGELING PARKEERTERREIN PROF. ASSERWEG
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een voorrangsregeling in te stellen voor het parkeerterrein wat gebouwd gaat worden aan de Professor Asserweg ter hoogte van het fietsviaduct over de N261.
De Professor Asserweg is een gebiedsontsluitingsweg waarbij de afwikkeling van verkeer de belangrijkste functie is. Het daaraan te realiseren parkeerterrein heeft als functie het parkeren van personenauto’s. Deze functie
is ondergeschikt aan de functie van de Professor Asserweg. Vandaar dat bij het verlaten van het parkeerterrein
personenauto’s voorrang moeten verlenen aan het rijdend verkeer op de Professor Asserweg.
Het verkeersbesluit is op 21 mei 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 2 juli
2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

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 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 onderstaand personen met ingang van de datum van het voornemen niet meer bij te
houden en deze personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrijving in de RNI
(Registratie Niet-Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.
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.
• P.W. Zijlmans, geboren op 19-10-1984, de datum van het voornemen is 13-05-2019
• R.J.J.M. van der Linden, geboren op 25-01-1976, de datum van het voornemen is 14-05-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

