Woensdag 16 oktober 2019

De nieuwe parkeerplaatsen van S.S.C.’55 zijn zaterdag 12 oktober officieel geopend. Wethouder sport John van den Hoven knipte onder
toeziend oog van jeugdspelers van de voetbalclub symbolisch een lint
door. De officiële ingebruikname markeert het einde van een mooi
project tussen de club en de gemeente.
Met de aanleg van de parkeerplaatsen krijgt de veiligheid rond Sportpark Van Wijlen een flinke impuls. Op de groenstrook direct langs
de Bernhardstraat zijn zo’n dertig parkeervakken aangelegd en de
parkeerhaven voor vrachtwagens even verderop is omgetoverd tot een
parkeerterrein voor zo’n zestig auto’s.
Wethouder John van den Hoven is tevreden met de nieuwe parkeerplaatsen: “We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om voor de
eerste competitiewedstrijd de parkeerplaatsen aan te leggen. Ook tijdens de bouwvak is er hard doorgewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
Dankzij deze 93 plaatsen is parkeren bij S.S.C.’55 geen probleem meer
en is de situatie een stuk veiliger geworden.”

Cultuur@CruyffCourts succesvol
afgesloten
Kinderen maakten kennis met sport en cultuur in de wijk

Op woensdag 9 oktober vond de laatste van vijf middagen
‘Cultuur@CruyffCourts’ plaats. Wethouders Eric Daandels en Dilek
Odabasi zetten kinderen, die alle weken deelnamen, in het zonnetje.
De kinderen maakten op het Cruyff Court in Waalwijk kennis met
sport én creatieve en culturele activiteiten.
Het project
Cultuur@CruyffCourts is een
landelijke samenwerking tussen
de Johan Cruyff Foundation en
het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het CruyffCourt in Waalwijk was
één van de 14 locaties in Nederland waar het project is gestart.
Met support van GO Waalwijk
organiseerde buurtsportcoach
Erdem Altin (tevens gecertificeerd coach van de Cruyff Foundation) in samenwerking met
Kunstencentrum Waalwijk de
activiteiten. Kinderen tot 15 jaar
konden zich uitleven met allerlei
sportieve en creatieve workshops. Graffiti, freestyle voetbal,
urban dance en kickboksen
kwamen onder meer aan bod.
Wethouder Eric Daandels: “We
vinden het belangrijk dat sport

en cultuur voor iedereen bereikbaar is. Cultuur@CruyffCourts is
een prachtig initiatief!”. Wethouder Dilek Odabasi sprak uit dat
ze trots was op alle kinderen die
hebben deelgenomen. Sommige
kinderen waren er álle middagen
bij en zijn daarom in het zonnetje gezet door de wethouders.
Alle kinderen ontvingen een
boekje van het Kunstencentrum
met een uitnodiging voor een
kennismakingsles. Ook is er
informatie (aan ouders) verstrekt over het Jeugdfonds Sport
& Cultuur.
Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur is te vinden op de website van gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl

Terugblik Week van de Veiligheid
Een leerzame en mooie week!
Van 7 tot en met 13 oktober
was de landelijke Week van de
Veiligheid. De gemeente ging
samen met haar veiligheidspartners naar haar inwoners
toe. Inwoners werden op de
weekmarkten geïnformeerd
over diverse veiligheidsonderwerpen. Denk bijvoorbeeld
aan de gevaren van wietteelt in
woonwijken, de voordelen van
rookmelders, tot het beveiligen
van je woning. In samenwerking met Stichting Gezondheid
en Welzijn was er ook aandacht
voor babbeltrucs. En kwam de
Lachgas(t) langs op middelbare
scholen om aandacht te vragen
voor de gevaren hiervan. Daarnaast kon je bij diverse autodealers gratis je kenteken laten
vastzetten. Een mooie week
waarbij het weer duidelijk werd
dat veiligheid van ons allemaal
is. En dat we alleen samen een
veilige leefomgeving kunnen
creëren!
Babbeltrucs
Babbeltrucs zijn smoesjes
waarmee oplichters mensen
proberen te beroven van hun
geld, waardevolle spullen,
sieraden, handtas of bankpas.
Deze vorm van oplichting werd
tijdens de Week van de Veiligheid extra onder de aandacht
gebracht. Acteurs gingen langs
in Buurtcentrum Sprang, in verzorgingscentrum De Riethorst
Stromenland, in het stadhuis
van Waalwijk en in winkelcentrum De Els.
De acteurs hadden in het stadhuis zo’n vijftien keer succesvol
een tas kunnen bemachtigen.
De één leidde de mensen af
door, met een hand in het verband, te vragen of die persoon
kon helpen met het invullen van
een formulier. Intussen kon de
ander ongezien een tas meenemen. Ook kwam er uitgebreid
aan bod wat je zelf kunt doen
om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc.
De Lachgas(t) succesvol
op scholen
De Lachgas(t) gaf op de MET
Praktijkschool en Scholengemeenschap de Overlaat enkele

PMD,
WAT MAG JE ERMEE?
DOE DE TEST
PMD, WAT MAG ER MEE?
waalwijk.nl/PMD

hilarische optredens vol spanning en sensatie over de gevolgen van lachgas. Tijdens een
voorlichtend goocheloptreden
kregen bovenbouwleerlingen
diverse dilemma's voorgeschoteld waarbij de vraag centraal
stond 'zou jij dit wel of niet
doen?' en de link naar lachgas
werd daarbij steeds gemaakt.
Lachgas is sterk in opkomst,
vooral bij de jeugd. We treffen ook in Waalwijk met grote
regelmaat patronen aan waar
dit lachgas in heeft gezeten.
De optredens werden goed
ontvangen en zijn voor herhaling vatbaar.
Lachgas is de gangbare naam
voor distikstofmonoxide (N2O).
Het inhaleren van lachgas zorgt
voor een korte en sterke roes.
Vaak gaat de gebruiker de omgeving anders zien en klinken
geluiden anders. Iemand kan
lacherig worden, vandaar de
naam ‘lach’gas.
Lachgas wordt geïnhaleerd door
in en uit een ballon te ademen
waar het lachgas in is gespoten.

waalwijk.nl/PMD | Read this brochure here in English | Tutaj przeczytasz broszurę w wersji polskiej |

De gemeente Waalwijk zamelt
plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen zoals blik en drankkartons bij elkaar in. Samen
noemen we deze verpakkingen
PMD-afval. Vorige week ontving
je in jouw brievenbus een folder:
‘PMD, wat mag er mee?’. In deze
folder vind je informatie over
welke verpakkingen allemaal
in de speciale PMD-afvalzak
mogen. Hoe is jouw kennis over
PMD-afval?
Test het hieronder!

Vastzetten kentekenplaten auto

ja

Nieuwe parkeerplaatsen S.S.C.’55
feestelijk geopend

Verkeersboetes op je deurmat?
Tanken zonder betalen? Politie
bij je op de stoep vanwege een
overval? Dit kan jou overkomen
als je kentekenplaat gestolen is.
Om diefstal van kentekenplaten te voorkomen, kon je ze
vorige week gratis vast laten
zetten met speciale anti-diefstalschroeven. Hiervoor kon je
bij diverse autodealers terecht.
Ruim veertig mensen kwamen
langs en beveiligden zo hun
auto tegen kentekendiefstal.

Twijfel je of iets bij het PMD kan?
Stel jezelf de volgende vragen:
- Is het verpakkingsmateriaal?
- Is het gemaakt van plastic of
blik of is het een drinkpak?
- Is het leeg?
Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij
het PMD. Ergens ‘nee’? Dan is
het geen PMD.

COLOFON
Op deze pagina lees je
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

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:

Jan van Dinther – raadslid LokaalBelang,
is voor een betere balans tussen economische groei
en werkgelegenheid voor onze beroepsbevolking.
Richard Tiemstra – fractievoorzitter SGP,
staat voor samenwerken en luisteren naar wat de
inwoners willen.

Gemeenteraad Waalwijk

Frank Spierings – fractievoorzitter VVD,
combineert de gezelligheid van het Waalwijks
centrum met luisteren naar wat er leeft bij de
inwoners.

Agenda
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.

U bent van harte welkom:
Donderdag 24 oktober 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 de Input
In de informatieronde informeert
het college de raad over:
- Voorlopig ontwerp museum
- Begroting 2020
In de vragenronde stellen raadsleden vragen over
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de
agenda van Besluit (A) op 31 oktober (zie hieronder).
Donderdag 31 oktober in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.

Aansluitend Forum
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Vaststellen bestemmingsplan
“Waalwijk, Tilburgseweg 1”
- Vaststelling begroting 2020 gemeente Waalwijk
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening
kamerbewoning Waalwijk
- Verordening Stimuleringslening
Toekomstgericht Wonen 2020
- Speelruimteplan
- Groenbeleidsvisie
- Relinen riolering Groenstraat - Putstraat
- Vaststellen bestemmingsplan
“Waalwijk, Tilburgseweg 1”
- Realiseren doorsteek Winterdijk – GrotestraatWest en aankoop perceel Grotestraat 239
- Tweede herijking begroting Jeugdhulp 2019
Bovenstaande raadsvoorstellen kunt u vóór
24 oktober agenderen voor bespreking in het Forum.
Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het
onder vermelding van het onderwerp.

Tijdens het kort Besluit (A) 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 14 november.
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, het agenderen van een raadsvoorstel
én voor meepraten bij het Forum.
Besluiten raadsvergadering op 10 oktober
Op 10 oktober was er een openbare raadsvergadering,
Debat & Besluit (B). De besluitenlijst van deze
vergadering vindt u op
www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem
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

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:
Drunenseweg 21b Waalwijk: brandveilig gebruiken pand t.b.v. buitenschoolse opvang (tst brandveilig gebruik) Datum ontvangst 03-10-2019
St. Jansplein 112 Waalwijk: vergroten terras (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 01-10-2019
St. Jansplein 112 Waalwijk: verruimen openingstijden brasserie (tst
Handelen in strijd met ruimtelijke regels) Datum ontvangst 01-10-2019
Herman Boerhaavestraat (kavel 23) Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr.
1128): bouwen woning (tst Bouw) Datum ontvangst 09-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om
een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Schrevelstraat 107 Sprang-Capelle: huisvesten 7 arbeidsmigranten (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 07-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 17-102019 tot en met 27-11-2019 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage heeft gelegd:
Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle: brandveilig gebruiken bouwwerk (tst
Brandveilig gebruik)
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG
MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Van Hilststraat 19 Waalwijk: plaatsen magazijnstellingen (tst Bouw)
Datum bekendmaking 09-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG
TOT 31-12-2019 IS OPGESCHORT
Groen van Prinstererlaan Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 3276):
kappen/snoeien diverse bomen (tst Kap) Datum bekendmaking 11-102019
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
- Oranjevereniging Wilhelmina voor het organiseren van de lampionnenoptocht ter gelegenheid van 75 bevrijding Sprang-Capelle van
18.30 tot 19.45 uur vanaf de Fazant/ Elzenhoven door diverse straten
in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 16 oktober 2019.
- De heer J.W.T. van Schaik voor het organiseren van de Intocht van
Sinterklaas in Waalwijk op zondag 17 november 2019 van 12.00 uur
tot 16.00 uur vanaf de Haven, Altenaweg in Waalwijk, gevolgd door
een optocht door Waalwijk richting het Raadhuisplein in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 16 oktober 2019.
- Stichting Aktief Baardwijk voor het organiseren van de Optocht
Sinterklaas Baardwijk op zondag 24 november 2019 van 12.00 uur
tot 14.00 uur door diverse straten in de wijk Baardwijk en De Hoef in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 oktober 2019.
Procedure 3 is van toepassing.

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

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
VOORAANKONDIGING EX ARTIKEL 1.3.1 BRO EN INSPRAAK
VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “NIEUWEVAART 68 TE
SPRANG-CAPELLE”
Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk
bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie
Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle te Waalwijk.
Met dit bestemmingsplan wordt beoogd om een agrarisch ondernemer
ruimte te bieden om de landbouwtak van zijn bedrijf te vergroten.
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit
voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over
het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.
Inspraak
Op 8 oktober 2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het
voorontwerp-bestemmingsplan “Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle” in
procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Nieuwevaart 68 te Sprang-Capelle”
ligt met bijbehorende documenten met ingang van 17 oktober 2019
a.s. 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 voorontwerp-bestemmingsplan 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.BPWWnieuwevaart68-VO01. Bij verschillen tussen de
digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de
digitale versie bepalend.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar
inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan naar keuze
schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een
inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht
kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar
de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden
voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl (via zoekopdracht:
voorwaarden mailbericht) onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan “Akkerlanen”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt
u contact opnemen met mevrouw M. Schuurmans via e-mail: mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683871.
Inloopbijeenkomst
Op woensdag 23 oktober 2019 zal er op de locatie, Nieuwevaart 68 te
Sprang-Capelle, een inloopavond plaatsvinden.
U bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur op Nieuwevaart 68
te Sprang-Capelle voor uitleg en vragen over de plannen en de bestemmingsplanprocedure.
Aanmelden is niet nodig.

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

Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact
opnemen met mevrouw M. Schuurmans via e-mail: mschuurmans@
waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683871.

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:
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.
Sprang-Capelle:
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.
Kruising van der Duinstraat / Dijkstraat: 14-10-2019 t/m 19-10-2019
i.v.m. reconstructie kruispunt.
Luzerne tussen kruising Heggewikke/Ereprijs en Luzerne/Kievit: 14-102019 t/m 24-10-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
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.
Brug tussen Schoutstraat en Leeuwerik: 21-10-2019 t/m 27-10-2019
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. Omleiding via Schoolstraat en
Stationslaan.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN STRAATNAMEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot
het vaststellen van straatnaamgeving zijn genomen:
Datum bekendmaking: 16-10-2019
Locatie omschrijving: Waalwijk omgeving Bloemenoord Larixplein wordt
Magnoliapark, Distelplein wordt Salviapark
Procedure 1 en 3 is hierop van toepassing.

