Woensdag 29 mei 2019

Uw sport- of cultuurvereniging
op GO Waalwijk Festival?
De gemeente Waalwijk is een
festival rijker! Op zondagmiddag 25 augustus vindt in het
centrum van Waalwijk het GO
Waalwijk Festival plaats; een
feestelijke Sport- en Uitmarkt.
Iedereen kan er kennismaken
met het brede aanbod dat in de
gemeente Waalwijk is te vinden
op gebied van sport en cultuur.
Het festival is een gezamenlijk
initiatief van GO Waalwijk, de
buurtsport- en cultuurcoaches
van gemeente Waalwijk,
Kunstencentrum Waalwijk,
Winterdijk 30b en Theater
De Leest. Er komen meerdere
podia met muziek- en theater-

Informatiebijeenkomst warmtenet

De overheid zendt op maandag
3 juni om 12.00 uur een NL-Alert
controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet u
dat uw telefoon juist is ingesteld.
Ontvangt u het controlebericht
niet? Ga naar de instelhulp op
nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

optredens, er is een kunst- en
foto-expositie en er zijn sportdemo’s: er is volop te ontdekken
en te beleven. Verenigingen en
stichtingen uit de gemeente
Waalwijk zijn van harte welkom
om zich aan te sluiten.
Presenteer ook uw vereniging
op de Sport- & Uitmarkt! Stuur
uiterlijk vrijdag 7 juni een mail
naar info@gowaalwijk.nl met
uw idee of verzoek. De organisatie stemt vervolgens af wat
de mogelijkheden zijn. Kijk op
www.gowaalwijk.nl/festival voor
meer informatie over het GO
Waalwijk Festival.

Diverse partijen brengen de mogelijkheden van een warmtenet in
Waalwijk in kaart.
Een warmtenet is een netwerk
van buizen onder de grond waar
warm water door stroomt. Met
een kleine installatie kan dan een
woning of bedrijf worden verwarmd. Dit water wordt verwarmd
met bijvoorbeeld restwarmte van
bedrijven. Maar het kunnen ook
meerdere kleine duurzame warmtebronnen zijn. Een warmtenet
is een belangrijke stap naar een
energieneutraal Waalwijk.

Vandalisme openluchtbad
Waalwijk heeft een prachtig
openlucht zwembad: Zidewinde
in Sprang-Capelle.
Ieder voorjaar wordt dit buitenbad
gereed gemaakt voor een nieuw
seizoen vol zwemplezier. Het hele
terrein wordt schoongemaakt,
de zwembaden worden schoongemaakt en opnieuw gevuld, er
wordt onderhoud gepleegd en er
worden reparaties verricht. Dit
zijn de gebruikelijke werkzaamheden voor een openluchtbad waar
vele bezoekers in het seizoen
intensief gebruik maken van de
faciliteiten.
Vernielingen
Helaas heeft zwembad Zidewinde
regelmatig last van ongewenst
bezoek als het zwembad gesloten
is. Dit bezoek zwemt illegaal,
laat honden uit op het terrein
en vernielt zaken in en rond het
zwembad.
Ook dit jaar was het raak: de vulslang die duizenden liters water
in het zwembad laat lopen, werd
losgetrokken en op het droge
gegooid. Hierdoor stroomde het
terrein vol met 650.000 liter water.
Het terrein was vlak daarvoor geheel gereinigd. Bovendien werden
lichtmasten en betonnen banken
uit de grond getrokken en in het
zwembad gegooid.
Zijn dit kwajongensstreken? Nee,
dit is puur vandalisme!

Voor meer informatie:
www.waalwijk.nl

SLUITING STADHUIS
Op de volgende dagen is het
stadhuis gesloten:
Donderdag 30 mei en vrijdag 31
mei in verband met Hemelvaart.
Storingsmeldingen kunt u doorgeven via de website
www.waalwijk.nl/meldpunt of,
uitsluitend als het spoedeisend
is, via telefoonnummer 0416683456. Volg dan het keuzemenu.

Voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers
U bent iedere dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen
ingang Wandelpark, Grotestraat
in Waalwijk. Dinsdag 4 juni staat
in het teken van bewegen met
Nancy Adams. Nancy is een
ervaren yoga en pilates docent.
Samen met haar kunt u rustig bewegen en ontspannende oefeningen doen. Doet u met ons mee?
Consumpties zijn voor eigen
rekening. Voor wat lekkers wordt
gezorgd. Meer informatie: mail of
bel dementieconsulent Marianne
de Jongh via 06-13923523 of
m.d.jongh@dewever.nl

Melden!
Dergelijke vernielingen trekken
aandacht. Hoort en ziet u lawaai
en/of vernielingen rondom zwembad Zidewinde? Meld dit dan
alstublieft. Hoe eerder we kunnen
ingrijpen hoe beperkter de schade
blijft.

Melden bij de politie via:
• 112 in geval van acute situaties:
zijn de daders nog ter plaatse?
Bel dan via 112 zodat de politie
snel kan ingrijpen.
• 0900 - 88 44

Informatiebijeenkomst 13 juni
De gemeente en de stichting
WW CO2 vrij willen heel graag
in contact komen met bedrijven
en organisaties die mee willen
werken aan dit initiatief. Op donderdag 13 juni om 16.00 uur is er
een informatiebijeenkomst met
wethouder Dilek Odabasi.
U bent van harte welkom in
het stadhuis van Waalwijk om
hierover mee te denken. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

THUIS MET DEMENTIE

Herstelkosten & aangifte
De gemeente - en dus alle inwoners van Waalwijk - draaien voor
de herstelkosten op. Het merendeel daarvan betreft kosten voor
het opruimen en schoonmaken.
Daarnaast zijn er kosten om
zaken te vervangen: beplanting,
lichtmasten, banken. Dit alles
loopt in de tienduizenden euro’s.
De gemeente Waalwijk doet
aangifte van iedere vernieling.
Helaas zijn de daders nog niet
achterhaald.

Melden bij de gemeente via:
• 0416 - 683 456
• www.waalwijk.nl/melding
• De app MijnGemeente
(Dit kan ook anoniem).
Let wel: als u een terugkoppeling wilt, hebben we uiteraard
wel uw contactgegevens nodig.

CONTROLEBERICHT
NL ALERT

• www.politie.nl, via de keuze
'melding doen'.
Anoniem melden kan bij Meld
Misdaad Anoniem via:
• 0800-7000
• www.meldmisdaadanoniem.nl
via de keuze ‘anoniem melden’.

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

Eendjes voeren? Doe het niet!
Jaarlijks gooien Nederlanders veel
‘overtollig’ voedsel weg. Een groot
deel verdwijnt in de afvalcontainer. Maar ook wordt een deel aan
vogels en eenden gevoerd. In de
meeste gevallen gaat het om oud
brood.
Eenden voeren
Eendjes voeren. Hand in hand,
een zakje oud brood mee. Wie is
er niet groot mee geworden. Maar
wist u dat het bijzonder slecht is
voor deze dieren. Zo kunnen de
eenden ziek worden van brood.
Het is te eenzijdig, waardoor ze
voedingsstoffen missen. Ook zit
er veel zout in. Daarbij is het niet
nodig. Eenden eten vooral gras en
waterplanten.

zoals ratten en muizen. Ratten in
uw woonwijk is natuurlijk geen
prettige gedachte. Dit ongedierte
draagt allerlei ziektes met zich
mee. Bovendien vervuilen achtergebleven broodresten het water
en zijn ze een voedingsbodem
voor algen en ziekteverwekkers.
Dit is slecht voor het milieu.

Tweede leven
Voor veel mensen is eten weggooien echter iets dat tegen hun
principe is. Geef overgebleven
voedsel een tweede leven. Vries
het in of geef het aan anderen.

Ongedierte
Grote hoeveelheden brood blijven
vaak liggen en dat trekt niet alleen
eenden aan, maar ook ongedierte

Huisvesting arbeidsmigranten
De afgelopen jaren zijn er steeds
meer arbeidsmigranten (tijdelijk) in de gemeente Waalwijk
komen wonen. De huisvesting
van arbeidsmigranten is dan ook
een belangrijke opgave voor de
gemeente: hoe zorg je er voor
dat deze mensen goed kunnen
wonen?
Veel arbeidsmigranten huren
een kamer waar zij wonen in de
periode dat ze hier werken. Om
deze kamergewijze verhuur beter
te kunnen reguleren heeft de gemeente haar beleid aangepast.
Behoefte aan huisvesting
In onze gemeente is veel werk dat
wordt uitgevoerd door arbeidsmigranten. Deze mensen werken
in onze gemeente en zij moeten
ook ergens wonen. Een groot
deel van de arbeidsmigranten
verblijft voor een beperkte tijd in
onze gemeenten. Voor arbeidsmigranten die maximaal een
jaar in onze gemeente verblijven bieden wij de mogelijkheid
om zogenaamde campussen te
ontwikkelen waar maximaal 400
arbeidsmigranten mogen verblijven. Deze campussen worden in
de buurt van de bedrijven op de
bedrijventerreinen gerealiseerd.
Naast deze grootschalige locaties
voor arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen bieden we in de
gemeente Waalwijk huisvesting
aan arbeidsmigranten aan door
kamerverhuur. In rustige woonwijken is kamerverhuur mogelijk
tot maximaal vijf mensen in een
pand. In gemengde gebieden (dit
zijn gebieden waar naast wonen
ook horeca, winkels en dergelijke
voorkomen) kan onder bepaalde
voorwaarden kamerverhuur voor

meer dan vijf personen toegestaan worden.

zodat er wél wordt voldaan aan
het beleid. Als niet voldaan kan
worden aan het beleid dan wordt
de aanvraag voor een vergunning
geweigerd of wordt de vergunning
ingetrokken. De illegale kamerverhuur moet dan worden beëindigd.

Afgelopen maand zijn de regels
rondom kamerverhuur vernieuwd.
Benieuwd naar deze regels? Kijk
Controles
dan op:
De gemeente controleert de
www.waalwijk.nl/kamerverhuur
huisvestingslocaties. Dit varieert
van locaties waar een vergunning
Handhaven
is afgegeven of juist is geweigerd
tot locaties waar meldingen van
ovrelast of andere zorgen over
zijn binnengekomen.

De gemeente heeft tot nu toe
voor 28 panden een vergunning
verleend voor de huisvesting
van arbeidsmigranten in (rustige) woonwijken en gemengde
gebieden. Aan deze vergunningen zijn uiteraard voorwaarden
verbonden. Voorbeelden van deze
voorwaarden zijn de verplichting
om een beheerder aan te stellen,
om huisregels op te stellen en ze
kenbaar te maken of de voorwaarde van een maximum aantal
bewoners. Als deze voorwaarden
niet worden nageleefd kan de
gemeente handhavend optreden. De verhuurder krijgt dan te
horen welke overtreding opgelost
moet worden. Als uiterste middel
kan de gemeente de vergunning
intrekken. Als de gemeente signalen of meldingen krijgt dat er
ergens overlast is of dat er illegaal
mensen verblijven dan neemt de
gemeente dit in behandeling. Op
basis van het beleid beoordeelt
de gemeente vervolgens of de
situatie kan worden aangepast

Expositie Jacques de Bruijn
in stadhuis
In de maand juni exposeert kunstschilder Jacques de Bruijn in het
stadhuis.
Zijn schilderijen zijn gebaseerd
op de geologische en natuurkundige aspecten uit de natuur,
zoals gebergtevorming, processen van erosie en kustvormen
(het samenspel van rotsen, water,
branding, luchten en weersomstandigheden). Om het één en
ander zo intens mogelijk weer
te geven, zoekt de kunstschilder
hierbij het grensgebied op tussen
realisme en abstract. Hij noemt
zijn schilderijen liever ‘landschappelijke verbeeldingen’ en deze reflecteren zijn kijk op geologische
facetten van de natuur.

in de vorm van lange uren werken
tegen een laag loon. Maar ook op
het gebied van huisvesting komt
uitbuiting voor. Er wordt dan voor
een klein aantal vierkante meters
aan woon- en slaapruimte een
ontzettend hoog bedrag aan huur
gerekend. Hierbij kun je denken
aan zo’n € 100,- per persoon per
week voor een paar vierkante meter slaapoppervlak en het gebruik
van een gezamenlijke keuken en
toilet. Daar komen soms nog
allerlei ‘verplichte’ extra kosten bij
zoals de huur van een matras en
dekens.

Tijdens de controles wordt
aandacht besteed aan het voorkomen van mogelijke overlast
in de directe omgeving, bijvoorbeeld het parkeren van auto’s of
geluidsoverlast. Overtredingen
die vaak worden geconstateerd bij
controles zijn het ontbreken van
rookmelders, brandblusmiddelen
en goed bereikbare vluchtroutes.
Hier wordt direct handhavend
tegen opgetreden.
Het belangrijkste doel van de
controles is het opheffen van
onveilige woonsituaties en het
verbeteren van de veiligheid en
gezondheid van de bewoners en
directe omgeving. De gemeente
werkt daarbij integraal samen
met de politie, brandweer en de
inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Resultaten 2019
Sinds februari 2019 heeft de gemeente vijftien locaties integraal
gecontroleerd op een veilige
woonsituatie. Bij dertien locaties
is een vervolgactie uitgevoerd:
een eerste waarschuwing of het
starten van een handhavingsprocedure. Deze acties zijn uitgevoerd omdat de situatie in strijd
was met het bestemmingsplan
en/of overtredingen van (brandveiligheids)voorschriften uit het
Bouwbesluit 2012 waren vastgesteld.
Uitbuiting
Soms ontvangt de gemeente
signalen over huisjesmelkerij en
onrechtmatige (criminele) inkomsten in relatie tot de huisvesting
van arbeidsmigranten. In sommige gevallen blijkt er daadwerkelijk
sprake van uitbuiting.
Bij arbeidsmigranten is deze
uitbuiting onder andere zichtbaar

W

Nieuwsgierig?
De tentoonstelling is te zien van
3 juni tot en met 1 juli. Bezoek de
expositie op maandag, woensdag
of vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
of op dinsdag of donderdag van
08.30 - 19.30 uur. Op vrijdag 7 en
14 juni van 14.00 tot 16.00 uur is
Jacques de Bruijn zelf aanwezig in
het stadhuis voor een persoonlijke toelichting op zijn werk. U kunt
binnenlopen op een moment dat
u uitkomt.

Wilt u iets melden over de huisvesting van arbeidsmigranten?
U kunt op verschillende manieren een melding doen bij de
gemeente:
- Telefonisch: 0416-683456
- Online: www.waalwijk.nl/melding
- App: MijnGemeente (anoniem
melding doen mogelijk)
Als u terugkoppeling wilt hebben
we uiteraard uw gegevens nodig.
Vragen?
Heeft u vragen over iets wat u op
deze pagina heeft gelezen? Neem
dan contact op met de gemeente
Waalwijk via 0416-683456.
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Waalwijk Ontmoet

Zet vrijwilligers, sporters en
cultuurvertegenwoordigers
in het zonnetje!
DRAAG ZE VOOR!
waalwijk.nl/waalwijkontmoet

De Raad
AGENDA
U bent van harte welkom:
Donderdag 6 juni 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 Debat & Besluit (B)
Op de agenda (zie ook waalwijk.notubiz.
nl ) staan de volgende raadsvoorstellen:
• Krediet uitbreiding parkeervoorzieningen

•
•

Bernhardstraat Sprang-Capelle.
Museum-Plus: vervolg (bouw)voorbereidingskrediet.
Integrale gebiedsontwikkeling Lidl.
Startnotitie Woonvisie 2019.
Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Waalwijk 2019.
Zienswijze meerjarenstukken Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Keuzenotitie Beleidsplan OLV 2019 – 2023.
GGD begroting 2020 en jaarstukken 2019,
deelname coöperatie en RAV begroting 2020

en jaarstukken 2019 en wijziging GR.
U bent van harte welkom te komen
luisteren, maar u kunt de vergadering ook
live volgen via waalwijk.notubiz.nl.
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 het agenderen van een raadsvoorstel.

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:
Oranjeplein Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 473): bouwen 2 blokken nieuwbouwwoningen met vrijstaande
buitenberging ( tst Bouw) Ingekomen 17-05-2019
Diverse straten in de gemeente Waalwijk (Wijnruitstraat Waalwijk, sectie E, 5213, Frans Halslaan Waalwijk,
sectie H, 1585, Mozartlaan Waalwijk, sectie E, 4113, Mendelssohnstraat Waalwijk, sectie E, 3666, Brahmspark
Waalwijk, sectie E, 5595, Hof van Polanen Waspik, sectie G, 160): kappen van diverse bomen (tst Kap) Ingekomen 17-05-2019
Schrevelstraat 107 Sprang-Capelle: veranderen gebruiksfunctie van woning naar kamergewijze verhuur (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 03-05-2019
Laageinde 20 Waalwijk: wijzigen gebruik voor kamergewijze verhuur (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Ingekomen 18-04-2019
St. Antoniusstraat 6 Waalwijk: plaatsen tijdelijke kraam t.b.v. de bakkerij(tst Bouw) Ingekomen 20-05-2019
Stationsstraat 22 Waalwijk: wijzigen van de brandscheidingen, brandcompartimen-tering winkelpand en plaatsen airco-units (tst Bouw) Ingekomen 17-05-2019
Hertog Janpark 31 Waalwijk: kappen 3 bomen (tst Kap) Ingekomen 17-05-2019
Ranonkelstraat 13 Waalwijk: plaatsen dubbele nokverhogende dakkapel op woonhuis (tst Bouw) Ingekomen
15-05-2019
Mr. Goeman Borgesiusstr 1 en 3 Waalwijk / Doctor Kuyperlaan 175, 177 en 179 Waalwijk: herontwikkeling
buurtwinkelcentrum (tst Bouw tst Kap tst Reclame tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 21-052019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Zuiderkanaalweg Waalwijk (kad. Capelle, sectie N, nr. 336 en kad. Waalwijk, sectie L, nr. 7): knotten 6 wilgen
(tst Kap) Datum bekendmaking 24-05-2019
Mesdagstraat, naast J. Tooropstraat 1 Waalwijk: kappen 1esdoorn in de berm (tst Kap) Datum bekendmaking
24-05-2019
Hertog Janpark 45 Waalwijk: uitbreiding, interne verbouwing en wijzigen voorgevel (tst Bouw tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 20-05-2019
St Antoniusstraat 6 Waalwijk: plaatsen tijdelijke kraam t.b.v. de bakkerij (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 22-05-2019
Van Harenstraat 10 Waalwijk: plaatsen trafostation op eigen terrein (tst Bouw) Datum bekendmaking 23-052019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Reguliere procedure
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:
Zomerdijkweg 2 Waalwijk: plaatsen 5 mini turbines op het dak ( tst Bouw) Datum bekendmaking 21-05-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 1031 en 1032): realiseren bedrijfspand (tst Bouw
tst Inrit- of uitrit) Datum bekendmaking 21-05-2019
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
- Dierenkliniek de Langstraat voor het organiseren van een Open Dag op maandag 10 juni 2019 van 08.00

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

uur tot 17.00 uur, op de locatie gelegen aan de Eerste Zeine 112 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 20 mei
2019.
- Vereniging Plattelands Jongeren Zuid, Afdeling Langstraat voor het organiseren van het evenement Dulvert
Spektakel op zaterdag 5 oktober 2019 van 19.30 uur tot 01.00 uur
op het weiland, op de locatie gelegen aan de Dullaertweg in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 20 mei
2019.
- Verklaring van geen bedenking voor GreetZZ Operations B.V. voor het verkrijgen van toestemming om
ballonopstijgingen te houden vanuit het evenemententerrein, op de locatie gelegen aan de Akkerwinde in
Sprang- Capelle. Besluit is verzonden op 22 mei 2019.
- De heer J.W. Opperman voor het organiseren van de Taptoe Waalwijk 2019 op zaterdag 29 juni 2019 van
20.00 uur tot en met 22.30 uur op het terrein van de Hockeyclub op de locatie, gelegen aan de Olympiaweg
14 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 22 mei 2019.
- Mevrouw W. Pallandt voor het organiseren van Zomerkamp@thepark op zondag 23 juni 2019 van 13.00 uur
tot 19.00 uur in het park, op de locatie gelegen aan de Raadhuisstraat in Waspik. Besluit is verzonden op 22
mei 2019.
- De heer Redeker voor het organiseren van de Zomerfair op zaterdag 15 juni 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur
op de dam van Stam Tranpsort, op de locatie gelegen aan de Nieuwevaart 31 in Sprang-Capelle. Besluit is
verzonden op 27 mei 2019.
- De heer M. Knuvers voor het organiseren van de Reünie kroegen afgelopen 40 jaar op zondag 7 juli 2019 van
14.00 uur tot 23.00 uur, op het parkeerterrein achter café Spits, gelegen nabij Grotestraat 198 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 28 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
ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN ORANJEPLEIN
Het bestemmingsplan Oranjeplein is met ingang van 17 mei 2019 onherroepelijk van kracht geworden, omdat
binnen de beroepstermijn geen beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is
ontvangen. Met dit plan wordt de realisatie van 16 grondgebonden eengezinswoningen inclusief parkeer- en
groenvoorzieningen mogelijk gemaakt.
Het bestemmingsplan is langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met ID nr. NL.IMRO.0867.bpWWOranjeplein000-VA01
en via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure, snel
naar onherroepelijke plannen. Het bestemmingsplan is op afspraak ook in papieren versie in te zien tijdens
openingstijden van het stadhuis.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
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 inrich¬tingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Constar Betonwaren B.V., Schouwslootweg 22 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 mei 2019 tot en met 26 juni 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 kunt u contact
opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel.
0416-683456.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN MILIEUBEHEER (BLBI)
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend, dat voor de volgende inrichting, naar aanleiding van
een melding Blbi maatwerkvoorschriften zijn gesteld.
Adres: Thorbeckelaan in Waalwijk
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.2 lid 8, juncto artikel 2.2 lid 4, van het
Blbi.
Datum verzending: 24 mei 2019
Dit besluit ligt ter inzage van 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 bij de gemeente Waalwijk.
Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te
dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. De
schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan burgemeester en wethouders van de
gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Het besluit treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn (6 weken) in werking. Een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit. Daarom kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde
periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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.
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:
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 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.
•
•
•
•
•

F. Poenar, geboren op 21-02-1989, de datum van het voornemen is 20-05-2019
M.B. Sutter, geboren op 08-04-1986, de datum van het voornemen is 20-05-2019
C.D. Pirvu, geboren op 14-09-1988, de datum van het voornemen is 21-05-2019
G.D. Ripea, geboren op 28-03-1967, de datum van het voornemen is 21-05-2019
A.I. Paliciuc, geboren op 22-01-1992, de datum van het voornbemen is 21-05-2019

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

