Woensdag 2 oktober 2019

TALKSHOW OVER
DUURZAAMHEID

Uitreiking vier gemeentelijk erespelden
Afgelopen week heeft wethouder
Eric Daandels vier gemeentelijke
erespelden uitgereikt.
Op vrijdag 27 september
ontvingen mevrouw
G. Kleijngeld-Verhoeven, mevrouw
J. Hornes-Bergmans en mevrouw
C. de Vocht-Verhoeven de erespeld
vanwege hun verdiensten bij de
afdeling Dementie bij Eikendonk.
De drie dames zijn ruim 30 jaar
onder meer de drijvende krachten
geweest achter het geheugenkoor.
Met liedjes over vroeger brachten
zij veel rust en plezier op de
mevrouw C. de Vocht-Verhoeven
afdeling. Ook verzorgden zij
elke donderdagavond diverse
activiteiten voor de bewoners.
Zondag 29 september ontving
mevrouw J. Pullens-Neomagus ook
een gemeentelijke erespeld. Zij
was 28 jaar als bestuurslid actief
binnen de parochies Sint Clemens,
Heilige Bernadette, St. Jan en
Stichting Mariakapel. Daarnaast
was mevrouw tussen 2014 en 2016
mantelzorgster.
De erespeld is een blijk van
waardering voor jarenlange
maatschappelijke betrokkenheid
binnen de gemeente Waalwijk.

mevrouw G. Kleijngeld-Verhoeven

Geslaagde burendag 2019

mevrouw J. Hornes-Bergmans

GEZONDHEIDSVERKLARING KOPEN
ZONDER AFSPRAAK
mevrouw J. Pullens-Neomagus

Iets doen tegen
kindermishandeling
De website zorgenomeenkind.nl helpt bij het herkennen en verhelpen
van kindermishandeling. De site is onderdeel van de campagne 'Ook
jij kunt iets doen'.

Wat waren er veel activiteiten georganiseerd in Sprang-Capelle, Waspik
en Waalwijk door inwoners. Mooi om te zien en complimenten voor de
organisatoren. Het was een geslaagde dag!

Opening fietssluis Berkendreef
Dinsdag 24 september opende
wethouder John van den Hoven de
fietssluis Berkendreef in Waspik.
Een initiatief dat bij de gemeente
was ingediend door de hele
buurt. De bewoners wilden graag
minder gemotoriseerd verkeer

zodat het een stuk veiliger wordt
voor de jonge kinderen die er
rondlopen. De wethouder is trots
dat de verschillende afdelingen en
collega’s van de gemeente deze
aanpassing snel hebben kunnen
maken!

Op donderdag 10 oktober,
tijdens de Dag van de
Duurzaamheid, organiseert
Winterdijk30b een talkshow.
GroenSpraak is een talkshow
over duurzaamheid in de
gemeente Waalwijk. Journalist
Joep Trommelen is de
gespreksleider van deze avond.
Hij gaat onder andere in gesprek
met Maik van Enckevort die in
Waspik een modulair huis heeft
gebouwd en de winnaar is van de
Duurzaamheidsprijs gemeente
Waalwijk. Iedereen is van harte
welkom. De avond start om
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Je kunt je aanmelden via
www.winterdijk30b.nl

Kindermishandeling is niet
altijd even duidelijk herkenbaar.
Het gaat niet alleen om fysiek
geweld maar het kan ook gaan
om verwaarlozing, uitschelden
of kleineren. Daarom is het zo
belangrijk dat mensen dit leren te
herkennen. Daar helpt de website
zorgenomeenkind.nl bij. Verder
is er ook informatie te vinden
over wat mensen kunnen doen en
waar ze hulp kunnen vragen.
Taskforce
Zorgenomeenkind.nl is een
initiatief van de Regionale
Taskforce Kindermishandeling.
Dat is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners
in de regio Hart van Brabant. De

Taskforce zoekt naar een nieuwe
aanpak van het probleem, zodat
kindermishandeling eerder gesignaleerd kan worden en hopelijk
steeds vaker kan worden voorkomen.
Week tegen Kindermishandeling
De website is gelanceerd in
aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling. In deze week
van 18 tot en met 24 november
delen professionals, ouders en
kinderen hun verhalen. Over
wat ze hebben meegemaakt en
wat ze heeft geholpen. Met die
informatie wil de Taskforce ervoor
zorgen dat steeds meer kinderen
veilig, gezond en kansrijk kunnen
opgroeien.

Je hebt een Gezondheidsverklaring
nodig als je begint met je
rijopleiding en in bepaalde gevallen
als je je rijbewijs wilt verlengen. De
Gezondheidsverklaring is digitaal
aan te vragen via mijn.cbr.nl en
op papier te koop bij het stadhuis.
Sinds september is het mogelijk om
de Gezondheidsverklaring zonder
afspraak bij de receptie te kopen.
Dit kan op maandag t/m vrijdag
tussen 8.30-17.00 uur. Kom je liever
op dinsdag of donderdag na 17.00
uur of op zaterdag? Maak dan een
afspraak bij de Publieksbalie.
Kijk voor meer informatie over
de gezondheidsverklaring op
www.waalwijk.nl en www.cbr.nl/
gezondheidsverklaring

START KINDERBOEKENWEEK
Vanaf 2 oktober start de
kinderboekenweek. Heb
je zin om lekker te lezen?
Bezoek dan eens één van de
KinderzwerfboekStations. Je
neemt dan een boek mee naar
huis en vervolgens laat je het
weer zwerven. Ook op het
stadhuis in Waalwijk vind je een
KinderboekzwerfStation. Kijk
voor alle locaties in jouw buurt
op www.kinderzwerfboek.nl

COLOFON
Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.

Meer informatie:

www.waalwijk.nl

Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06 - 273 49 254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6,
Waalwijk

Even voorstellen:
dit is de
Waalwijkse raad

Wie zijn de raadsleden waar jij op hebt gestemd?
De raadsleden stellen zich persoonlijk voor op de
Facebookpagina ‘gemeenteraad Waalwijk’. Volg deze pagina
en blijf op de hoogte van wat de raad bespreekt en besluit.

Deze week op Facebook:

Will Lodenstijn – raadslid LokaalBelang,
haalt jeugdherinneringen op en draagt alle vrijwilligers
en mantelzorgers een warm hart toe.
Ilona Klerks – raadslid VVD, haar interesse ligt
bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen,
maar ze pakt alle onderwerpen in de raad op.

Gemeenteraad Waalwijk

Agenda

U bent van harte welkom:
Donderdag 10 oktober, Waalwijks podium
en aansluitend Debat & Besluit (B)
om 19.30 uur in de raadzaal
Bij het Waalwijks podium kunt u een brief,
petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad.
Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de
raad? Aanmelden bij griffie@waalwijk.nl kan tot
uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Dick Klapwijk – raadslid CDA,
vindt dat er in de gemeente Waalwijk nog veel
valt te winnen op het gebied
van duurzaamheid en mobiliteit.

Vervolgens is er een Debat & Besluit (B).
Dan debatteert de raad en neemt een besluit
over de volgende raadsvoorstellen:
1. Benoeming en beëdiging voorzitter en
lid van de rekenkamercommissie
2. Verordening en beleidsregels
Wmo 2015 en Jeugdhulp
3. Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswetproof, invoeringsfase
4. Eerste herziening Huisvestingsverordening
5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Hart van Brabant, kredietfaciliteit
6. Terinzagelegging van het ontwerpbesluit om een
gedeelte van de Zomerdijk (300 m) te Waalwijk
te onttrekken aan het openbaar verkeer

Informatie en aanmelden
De agenda van deze vergadering staat op waalwijk.
notubiz.nl Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445)
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks podium
Besluiten raadsvergadering op 26 september
Op 26 september was er een openbare
raadsvergadering, Besluit (A).
De besluitenlijst van deze vergadering vindt u
op www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem
contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

U bent van harte welkom te komen
luisteren, maar u kunt deze vergadering
ook live volgen via 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.

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

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:
Marijkelaan 1 a Waspik: wijzigen bedrijfsbestemming in woonbestemming (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 19-09-2019
Torenstraat 6 Waalwijk: tijdelijke ontheffing winkel met detailhandel /
supermarkt, wijzigen entree en plaatsen 4 nooddeuren (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Vrouwkensvaartsestraat 10a Waspik: kappen 1 berkenboom (tst Kap)
Ingekomen 21-09-2019
Mr Mackaystraat 22 Waalwijk: gevelwijziging aan voorzijde woning (tst
Bouw) Ingekomen 19-09-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Stationsstraat 26 Waalwijk: plaatsen nieuwe handelsreclame (tst Bouw)
Datum bekendmaking 26-09-2019
Herman Boerhaavestraat 8a Waspik: bouwen woning (tst Inrit- of uitrit
tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
25-09-2019
Zomerdijk Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1591, 1592, 1714 en
sectie K, nr. 1088 en 1099): kappen diverse bomen t.b.v. realisatie
insteekhaven. Datum bekendmaking 24-09-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Nieuwevaart 60 Sprang-Capelle: kap eikenboom (tst Kap) Datum bekendmaking 26-09-2019
Procedures 1a en 3 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:
Herman Boerhaavestraat 8a Waspik: vaststellen nummeraanduiding 8a
Datum bekendmaking 25-09-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
- Vereniging Koniginnedag Besoyen, voor het collecteren van 16 maart
2020 tot en met 28 maart 2020 in de wijk Besoyen in de gemeente
Waalwijk. Besluit is verzonden op 23 september 2019.
- Hugo Events voor ontheffing op grond van artikel 35 drank- en horecawet voor het evenement Oktoberfest op vrijdag 4 oktober en op
zaterdag 5 oktober 2019 van 17.00 uur tot 23.30 uur op het parkeerterrein gelegen aan de Taxandriaweg in Waalwijk. Besluit is verzonden
op 30 september 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 Vrije Tijd, Evenementen

RUIMTELIJKE ORDENING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE
GRENSWAARDE(N) BLOEMENOORDFLATS TE WAALWIJK
Ontwerpbesluiten
Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestemmingsplan
‘Bloemenoordflats gemeente Waalwijk’ en de hiermee gecoördineerde
ontwerpbesluiten hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder en omgevingsvergunning ter inzage legt.
1. Ontwerp bestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk
Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit twee gebieden die zich in het oosten
van Waalwijk bevinden, in de wijk Bloemenoord. De twee gebieden
worden in twee fases ontwikkeld. Het gaat om het plangebied aan
het Distelplein/de Valeriaanstraat (fase 1) en het plangebied aan het
Larixplein/de Esdoornstraat (fase 2).
2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Op planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis
van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Het
college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder
vast te stellen ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan
Bloemenoordflats gemeente Waalwijk. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk met bijbehorende documenten en het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde(n) liggen met ingang van 3 oktober 2019 gedurende 6
weken 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: 17.00-19.30 uur
(tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken
medewerkers niet aanwezig).
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke
website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer
NL.IMRO.0867.BPWWBloemenoordflt-ON01 Bij verschillen tussen de
digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de
digitale versie bepalend.
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of
mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan
Bloemenoordflats gemeente Waalwijk met bijbehorende documenten
en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n).
Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van

de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen
over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) kunt u sturen naar het
college van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook 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 (zoekopdracht op gemeentelijke website:
voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een
handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een
ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen
de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Scholten 0416683483, rscholten@waalwijk.nl

VERKEER
WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op
www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
Asfaltonderhoud:
De komende tijd wordt asfaltonderhoud verricht in de gehele gemeente
Waalwijk door Rasenberg uit Breda. Hierdoor kan voor korte tijd een
weg (deels) worden afgesloten. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid of er worden verkeersregelaars ingezet. U kunt persoonlijk worden
benaderd met het verzoek uw auto te verplaatsen.
Waalwijk:
Thorbeckelaan, gedeelte Pieter Vreedestraat - Oranjeplein: 19-08-2019
t/m 12-10-2019 i.v.m. reconstructie.
Oranjeplein-zuid: 30-09-2019 t/m 16-11-2019 i.v.m. reconstructie.
Groen van Prinstererlaan tussen rotonde tot kruising Molenvlietstraat:
12-08-2019 t/m 09-11-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via Teisterbantlaan – Ambrosiusweg - Putstraat.
Grotestraat tussen Wilhelminastraat en Sint-Jansplein: 23-09-2019 t/m
11-10-2019 i.v.m. werkzaamheden aan de bestrating. Het centrum is
bereikbaar via het Sint-Jansplein – Grotestraat en via de Stationsstraat.
Sprang-Capelle:
Hoofdstraat tussen Wendelnesseweg Oost en nr. 40: 23-09-2019 t/m 1110-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. Omleiding via
Wendelnesseweg Oost - Heistraat - Julianalaan - Hogevaart - Labbegats
Vaartweg - Sasweg/Dellenweg - Veerweg.
Hoofdstraat tussen Nederveenweg en Wendelnesseweg Oost: 14-102019 t/m 25-10-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen.
Omleiding via Wendelnesseweg Oost - Nieuwe Vaart - Capelseweg Waspikseweg - ’s-Gravenmoerseweg - Spoorstraat - Schoutstraat ’t Vaart - Waspiksedijk.
Waspik:
Irenestraat: 07-10-2019 t/m 17-11-2019 i.v.m. reconstructie.
Jan van Erpstraat nr. 6 t/m 20: 23-09-2019 t/m 24-10-2019 i.v.m. reconstructie.

