Woensdag 23 oktober 2019

UITNODIGING
Bijeenkomsten Samen Duurzaam Vooruit
Help mee aan de toekomst van gemeente Waalwijk!
Kom naar één van de bijeenkomsten ‘Samen Duurzaam Vooruit’ en praat mee!
Geef je mening, deel je ideeën en inspireer elkaar!

Waar gaan we het over hebben?

De concept Visie Duurzaam Waalwijk 2030 is in september in de raad geweest. Hierin
staan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Om deze ambities te bereiken, zijn
er aandachtspunten en acties benoemd voor de komende vier jaar.
Maar welke acties hebben volgens jou nu prioriteit? En wat is er volgens jou nodig om
zelf aan de slag te gaan? Dat horen we graag van jou! Het gaat immers om jouw woonen leefomgeving. De suggesties worden verwerkt in de definitieve visie. De definitieve
visie wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden in januari 2020.

Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat de gemeente de komende tijd
gaat doen? Schrijf je dan nu in!
Bijeenkomsten

Maandag 28 oktober: Den Bolder in Waspik, inloop vanaf 19.00 uur
Dinsdag 29 oktober: Stadhuis in Waalwijk, inloop vanaf 19.oo uur
Dinsdag 5 november: zalencentrum Zidewinde in Sprang-Capelle, inloop vanaf 19.00 uur

Aanmelden

Je kunt je aanmelden per mail via: duurzaam@waalwijk.nl

VOL = VOL
Duurzaam
Waalwijk

Natuur in de Wijk:
ophaaldag in Sprang-Capelle

Vanaf 21 oktober starten we
met het opruimen van gevallen
bladeren. We vegen en ruimen
de hoofdwegen en fietspaden.
Gevallen bladeren veroorzaken
namelijk de meeste overlast voor
weggebruikers. Als hier niet veel
blad is gevallen, vegen en ruimen
we daarna ook zijwegen. Wanneer
er weinig blad op de hoofdwegen
en fietspaden ligt, vegen we andere straten. Blad in het openbaar
groen ruimen we later op als al
het blad van de bomen is gevallen. We proberen de overlast te
beperken maar kunnen niet alle
overlast wegnemen.
Veegrondes
Het opruimen van de bladeren
doen we via vaste, wekelijkse
veegrondes. Als er geen blad ligt
of er zijn onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een kapotte
veegmachine, storm of hevige
regen, vegen we niet.
Wat kun je zelf doen
Gevallen blad van gemeentelijke
bomen en struiken mag je in
de goot of in de bermen vegen,

bij voorkeur één dag voor de
veegronde. Zorg ervoor dat het
blad verspreid in de bermen en
goten ligt en dat je het niet bij
elkaar veegt. De veegmachine kan
hopen blad niet verwerken.
Veegrondes
Het opruimen van de bladeren
doen we via wekelijkse veegrondes. Meer informatie hierover
staat op www.waalwijk.nl
Tijdelijk afsluiten van de parkeerplaatsen
Vanwege het verzamelen en
afvoeren van het bladafval, sluiten we tijdelijk in Waalwijk een
gedeelte van de parkeerplaats aan
de Hoefsvenlaan, ter hoogte van
het oude zwembad, af. Dit is van
21 oktober tot en met 31 december.
Meldpunt
Mocht je – ondanks de veegrondes – overlast hebben van
gevallen blad van gemeentelijke
bomen, dan kun je een melding
doen via waalwijk.nl/melding of
bellen naar 0416-638 456.

Interesse in adoptie van een stukje
openbaar groen bij jou in de buurt?
Meld je dan aan!
Hoe vind jij dat jouw straat eruitziet? Ben jij tevreden over het groen in
jouw buurt? Of mag het wat fleuriger? Wil jij een stuk openbaar groen
adopteren?
In het kader van Project Natuur in de Wijk vindt op 26 oktober de
derde ophaaldag van nestkasten in gemeente Waalwijk plaats.
De beurt is aan Sprang-Capelle. Samen met Scouting Jan de Rooij
zet Natuur in de Wijk zich dit keer extra in voor gierzwaluwen.
Inwoners van Sprang-Capelle kunnen zaterdag 26 oktober, gratis
een nestkastje ophalen of inschrijven voor beplanting voor voor-en
achtertuin. Tussen 14.00 en 16.00 uur bij de Scouting Jan de Rooij
in Sprang-Capelle aan de Kerkstraat 141.
Verbetering biodiversiteit
De gemeente Waalwijk maakt zich hard voor het verbeteren van biodiversiteit in stedelijk gebied door middel van diverse groene projecten. ‘Natuur in de Wijk’ is een project dat de leefomgeving voor
wijkbewonende diersoorten 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 voor inwoners
van Waalwijk, die wonen in de bebouwde kom. Meedoen?
Meld je dan vooraf aan via de website www.natuurindewijk.nl of via
info@natuurindewijk.nl

Samen met buurtbewoners kun
jij het gemeentegroen in jouw
buurt adopteren en onderhouden.
Dit betekent nieuw groen planten, verwijderen van onkruid en
afval, schoffelen/harken en water
geven.

vergoedt € 17,50 per m2. Er zijn
wel voorwaarden aan verbonden.
Op dit moment zijn er al meer
dan 80 locaties in Waalwijk waar
bewoners groen onderhouden.
Ook iets voor jou en jouw buurtbewoners?

Zelf planten kiezen
Bij adoptiegroen mogen bewoners zelf de planten kiezen en
deze op kosten van de gemeente
aanschaffen. De gemeente

Kijk voor de voorwaarden en
meer informatie op:
www.waalwijk.nl/adoptiegroen
of bel ons via 0416-683456.

BOEKJE ‘KANSEN ABC
2019’ HUIS AAN HUIS
VERSPREID
Wie geldzorgen heeft, loopt daar
niet mee te koop. Veel mensen
met een smalle beurs kunnen wat
extra hulp goed gebruiken, maar
hulp vragen is vaak moeilijk. Ze
laten speciale voorzieningen links
liggen omdat deze regelingen vaak
onbekend zijn.
Om daar iets aan te doen geeft
gemeente Waalwijk het boekje
‘Kansen ABC 2019’ uit. Dit
boekje geeft een overzicht van
alle voorzieningen. Er staan tips
vermeld over speciale regelingen en
instanties. Van kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen, digitaal
huishoudboekje, jeugdfondsen,
paswijzer, schuldhulpverlening
tot de voedselbank. Ook staan
er diverse tips in over taal-of
computerlessen. Het boekje
wordt deze week huis verspreid
in Waalwijk, Sprang-Capelle en
Waspik.

PMD,
WAT MAG JE ERMEE?
DOE DE TEST
De gemeente Waalwijk zamelt
plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen zoals blik en drankkartons bij elkaar in. Samen
noemen we deze verpakkingen
PMD-afval. Weet jij wat er bij dit
afval mag?
Test het hieronder!

Nee. Deodorant hoort bij het
restafval, omdat het een spuitbus is.

Binnenkort vegen we blad in uw
buurt

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:

Richard Frodyma - raadslid LokaalBelang,
vertelt over zijn ideeën op het gebied van energie.
Jan van Groos – fractievoorzitter ChristenUnie,
strijdt tegen eenzaamheid en wil dat iedereen zich
thuis kan voelen in Waalwijk.

Annelies Pouw - raadslid GroenLinksaf,

Gemeenteraad Waalwijk

zet zich in voor dierenwelzijn en laat haar
favoriete plek in Waalwijk zien.

Praat mee met de raad op 31 oktober vanaf 19.30 uur. Laat je horen!
Begroting 2020
De begroting is het huishoudboekje van de
gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting
vast. Maar vooraf wil de raad graag uw mening
hierover horen. Inwoners, verenigingen en organisaties zijn van harte welkom om te reageren op
de begroting.

Bestemmingplan Tilburgseweg 1
in Waalwijk
Dit plan maakt de realisatie van een hotel en
diverse voorzieningen mogelijk op de locatie
van voormalig tuincentrum Groenrijk. Ben je
een voorstander van dit plan of ben je er juist op
tegen? Laat het horen aan de raad.

Speelruimte en groenbeleid
Waar in jouw wijk moeten speelplekken komen?
En wat voor spelplekken? Of wil je de raad iets
meegeven over een visie op openbaar groen? Denk
dan aan het bestaand groen maar ook aan het
ontwikkelen van nieuw groen in openbare ruimtes.
Praat hierover met de raad op 31 oktober vanaf
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meepraten? Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag zelf bij griffie@waalwijk.nl of 0416-683445. Alleen luisteren naar de mening van anderen? Dan is aanmelden niet nodig.

Agenda

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.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.
Aansluitend Forum
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Vaststellen bestemmingsplan
“Waalwijk, Tilburgseweg 1”
- Speelruimteplan
- Groenbeleidsvisie
- 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 zelf
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.

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:
Burgemeester Smeelelaan Waalwijk, (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 4881):
plaatsen slagboom (tst Bouw) Datum ontvangst 02-10-2019
Jeroen Boschstraat, achter nr. 3, Sprang-Capelle: snoeien 10 populieren
(tst Kap) Datum ontvangst 04-10-2019
Jacob Marisstraat thv huisnummer 1, 7, 11 en 21 Sprang-Capelle:
kappen 4 lindes ivm overlast (tst Kap) Datum ontvangst 08-10-2019
Bergansiusstraat t.o. nr. 10 Waalwijk: kappen 1 zuileik (tst Kap) Datum
ontvangst 10-10-2019
Julianalaan thv nr. 4 Sprang-Capelle: kappen 1 paardenkastanje (tst Kap)
Datum ontvangst 10-10-2019
Meerdijk thv nr. 19 Waalwijk: kappen 1 eik (tst Kap) Datum ontvangst
09-10-2019
Burgemeester Dalleustraat 7 Waalwijk: wijzigen uitrit (tst In- of uitrit)
Datum ontvangst 30-09-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Prof. Keesomweg 13 Waalwijk: verbouwen woning (tst Bouw) Datum
bekendmaking 16-10-2019
Hobbemastraat, Joh. Vermeerstraat (in gemeenteplantsoen) Waalwijk:
snoeien 15 haagbeuken (tst Kap) Datum bekendmaking 22-10-2019
Prof. Asserweg 24 Waalwijk: plaatsen handelsreclame (tst Bouw) Datum
bekendmaking 18-10-2019
Burg. Smeelelaan 19 Waalwijk: kamergewijze verhuur aan 5 personen
(tst. handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking: 22-102019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Mr. Van Coothstraat 41 Waalwijk: vernieuwen/aanpassen dakkapellen,
maken doorbraak op begane grond en verdieping, plaatsen tuinhuis/
overkapping (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Wijzigen monument) Datum bekendmaking 18-10-2019
Laageinde 20 Waalwijk: huisvesten 8 arbeidsmigranten (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-10-2019
Laageinde 109 Waalwijk: gebruiken pand tbv kamergewijze verhuur aan
17 personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot
het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Hooiweg 14 Waspik: Intrekken nummeraanduiding 14 Vaststellen nummeraanduiding 14, 14a en 14b Datum bekendmaking 14-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE
“HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunning is verleend:
Grotestraat 15 Waalwijk: omzetting zelfstandige woonruimte naar
onzelfstandige woonruimte Datum bekendmaking 15-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUIT OMZETTINGSVERGUNNING WAARBIJ DE BESLISSING OP
DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Talmastraat 23 Waalwijk: omzetting zelfstandige naar onzelfstandige
woonruimte Datum bekendmaking 14-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
- 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 23 oktober 2019.
- Atletiek Club Waalwijk ’66 voor het organiseren van de Lido-Cross op
zondag 15 december 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur in het recreatieterrein het Lido, Vijverlaan in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 21 oktober 2019.
- J.J.G. Wagemakers voor het organiseren van de 13e Stratenloop
Waspik op zondag 8 december 2019 van 11.00 uur tot 13.30 uur met

-

-

-

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

start en finish op de locatie Carmelietenstraat 56 in Waspik. Besluit is
verzonden op 21 oktober 2019.
Gemeente Waalwijk voor het organiseren van de onthulling herdenkingstegels St. Crispijnstraat ten gunste van 75 jaar bevrijding
Waalwijk op woensdag 30 oktober 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Besluit is verzonden op 22 oktober 2019.
Gemeente Waalwijk voor het organiseren van de Herdenking Kapelsche veer op de locatie Veerweg, overdiepsepolder in Sprang-Capelle
op donderdag 31 oktober 2019 van 11.00 tot 12.15 uur. Besluit is
verzonden op 22 oktober 2019.
V.O.F. Okayama Teppanyaki voor het uitoefenen van een horecabedrijf op de locatie Olympiaweg 8 in Waalwijk. Besluit is verzonden op
23 oktober 2019.
V.O.F. Okayama Teppanyaki voor ontheffing exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf op de locatie Olympiaweg 8 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 23 oktober 2019.
Gathering Lamont & Pipe Band voor het houden van een muzikale
herdenking ten gunste van de bevrijding op zondag 3 november 2019
met diverse parades door diverse straten in de gemeente Waalwijk.
Besluit is verzonden op 23 oktober 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
CONCEPT WOONVISIE WAALWIJK LIGT TER INZAGE
Van 24 oktober tot en met 4 december 2019 ligt de concept Woonvisie
2020 gemeente Waalwijk ter inzage. U kunt tijdens deze periode uw
mening geven.
In de concept Woonvisie zetten we uiteen welke woonvraagstukken
er op ons afkomen en op welke manieren we daar samen met onze
partners antwoord op willen geven. We doen dit aan de hand van drie
thema’s: betaalbaarheid, wonen & zorg en leefbaarheid & duurzaamheid. Daarnaast besteden we nog apart aandacht aan een aantal specifieke doelgroepen op de woningmarkt.
Op verschillende manieren hebben inwoners en partners al inbreng gehad: in het woningbehoefteonderzoek dat we in 2018 gehouden hebben,
tijdens verschillende gesprekken die we met partners gevoerd hebben
en op de Ontmoeting die op 5 september over wonen georganiseerd
is door onze raad. Alle reacties die op deze momenten naar voren zijn
gebracht, zijn verwerkt in de concept woonvisie.
Inzien
De concept Woonvisie ligt vanaf 24 oktober tot en met 4 december 2019
ter inzage.
De documenten zijn via elektronische weg te raadplegen via waalwijk.
nl/woonvisie.
Wilt u de concept Woonvisie op het stadhuis in komen zien? Dat kan!
Tijdens onze openingstijden kunt u bij de receptie de concept Woonvisie inzien. Ons adres is Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Reageren
U kunt tijdens de genoemde periode uw inspraakreactie op de volgende
manieren indienen:
• Digitaal door een e-mail te sturen naar info@waalwijk.nl
• Door een brief te sturen aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB
Waalwijk.
Als u per e-mail of per brief reageert, vragen wij u om uw naam, adres
en woonplaats te vermelden. Bij het onderwerp van de brief of e-mail
vragen wij u om aan te geven “inspraakreactie concept Woonvisie”.
Vervolg
Alle reacties worden verzameld en gebundeld in een Nota van inspraak.
Het college vertaalt deze nota in de definitieve Woonvisie die in het
eerste kwartaal van 2020 aan de raad wordt voorgelegd.

VERKEER
OPLAADPLAATS ELEKTRISCHE VOERTUIGEN HÄNDELSTRAAT
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het in de Händelstraat twee
oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen heeft aangewezen. Deze
plaatsen zijn globaal gelegen ter hoogte van de zijgevel van de woning
aan de Schumannstraat 2. Uit ter plaatse ingestelde onderzoeken is
gebleken dat in de huidige situatie de aanwezige parkeercapaciteit ten
opzichte van de parkeerbehoefte dusdanig groot is dat verwacht mag
worden dat door het aanwijzen van twee oplaadplaatsen geen parkeerproblemen zullen ontstaan.
Het betreffende verkeersbesluit is op maandag 21 oktober 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot maandag 2

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

december 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.
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 Luzerne / Kievit:
08-11-2019 t/m 20-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Kruising Heggewikke / Ereprijs:
21-11-2019 t/m 29-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
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
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.
• S.K. Erdogan, geboren op 04-04-2000, de datum van het voornemen
is 14-10-2019
• G.A. Brabete, geboren op 13-06-1993, de datum van het voornemen
is 14-10-2019
• T.F. Niculae, geboren op 01-04-1993, de datum van het voornemen is
14-10-2019
• D. Antonescu, geboren op 28-10-1995, de datum van het voornemen
is 14-10-2019
• A. Chenan, geboren op 22-01-1962, de datum van het voornemen is
15-10-2019
• I.C. Rudaru, geboren op 19-06-1994, de datum van het voornemen is
15-10-2019
• A.A. Marques Rosário, geboren op 13-08-19, de datum van het voornemen is 15-10-2019
• M.P. Chakarov, geboren op 06-06-1987, de datum van het voornemen
is 15-10-2019

• F.J. Callejon Aguilera, geboren op 09-05-1973, de datum van het
voornemen is 15-10-2019
• R. Nolen, geboren op 25-10-1975, de datum van het voornemen is
15-10-2019
• B.D. Grzegocki, geboren op 26-08-1995, de datum van het voornemen is 15-10-2019
• P.A. Maczyszyn, geboren op 27-07-1995, de datum van het voornemen is 15-10-2019
• N. Trandafir, geboren op 25-03-1980, de datum van het voornemen is
15-10-2019
• M.R. Kedziora, geboren op 10-06-1988, de datum van het voornemen
is 15-10-2019
• S. Nieto Reis, geboren op 29-08-1996, de datum van het voornemen
is 15-10-2019
• C. Gascu, geboren op 05-01-1997, de datum van het voornemen is
15-10-2019
• F.J. Custódio Andrade, geboren op 21-08-1989, de datum van het
voornemen is 16-10-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na
publicatie

ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens
(BRP) staan ingeschreven. Het college van B&W heeft op grond van
artikel 2.22 Wet BRP besloten de adresgegevens van onderstaand
personen met ingang van de datum van het voornemen 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.
Daarnaast heeft het college van B&W besloten een bestuurlijke boete
op te leggen van 200 euro omdat er niet is voldaan aan de aangifteplicht
zoals bedoeld in artikel 2.38, 2.39 en 2.40 van de wet BRP.
• K.C.C.M. Verboven, geboren op 16-02-1998, de datum van het voornemen is 13-09-2019, het besluit is genomen op 11-10-2019
• E. Szczubret, geboren op 05-06-1984, de datum van het voornemen is
09-09-2019, het besluit is genomen op 11-10-2019.
• J. Mustafa, geboren op 17-01-1999, de datum van het voornemen is
12-09-2019, het besluit is genomen op 14-10-2019.
• P. Marti Diaz, geboren op 16-09-1985, de datum van het voornemen

is 09-09-2019, het besluit is genomen op 14-10-2019.
• F.V. De Mascarenhas Teixeira, geboren op 19-11-1964, de datum van
het voornemen is 09-09-2019, het besluit is genomen op 14-10-2019.
• I. Katinaite, geboren op 28-12-1995, de datum van het voornemen is
12-09-2019, het besluit is genomen op 14-10-2019.
• A.J. de Vicente Cadena, geboren op 20-04-1972, de datum van het
voornemen is 09-09-2019, het besluit is genomen op 15-10-2019.
• M.A. Moreira Pires Da Costa, geboren op 29-04-1994, de datum van
het voornemen is 09-09-2019, het besluit is genomen op 15-10-2019.
• A. Gonzalez Torralbo, geboren op 05-07-1989, de datum van het
voornemen is 03-09-2019, het besluit is genomen op 15-10-2019.
• I. Altintas, geboren op 01-07-1968, de datum van het voornemen is
12-09-2019, het besluit is genomen op 15-10-2019.
• H.C. Castelijns, geboren op 03-01-1966, de datum van het voornemen is 17-09-2019, het besluit is genomen op 15-10-2019.
Procedure 3 is van toepassing.

