Woensdag 20 november 2019

Afvalkalender vanaf 2020 alleen
digitaal
Inwoners van de gemeente
Waalwijk krijgen de jaarlijkse
afvalkalender niet meer in de
brievenbus. Steeds meer mensen hebben een smartphone
en/of tablet. Ook als gemeente
werken wij steeds meer digitaal.
De kalender is vanaf 2020 alleen
digitaal te raadplegen via de
AfvalWijzer app en via
www.mijnafvalwijzer.nl

Vanaf eind november starten we met het aanbrengen van nieuwe
bomen en beplanting. Dit doen we op diverse locaties in de gemeente Waalwijk, onder andere waar we het afgelopen jaar de herinrichting van de straat hebben afgerond. Het plantseizoen duurt van
november tot en met maart. Dit is de beste periode omdat bomen
dan geen bladeren dragen. Zo kan de boom zijn energie volledig
richten op de wortelgroei.
Uitvoering en planning
Van de groenpartij die de werkzaamheden voor de gemeente uit
gaat voeren, ontvangen omwonenden ongeveer twee weken voor de
start van de uitvoering informatie over de planning en werkzaamheden. Voor een overzicht van de projecten kun je terecht op:
www.waalwijk.nl/plantseizoen

Welke vrijwilliger verdient een
lintje?

AfvalWijzer app
Met de gratis app AfvalWijzer
kunnen we je sneller informeren
als er (tijdelijke) wijzigingen zijn.
Bijvoorbeeld in een ophaalroute
of bij uitval van een vuilniswagen
door gladheid. Daarnaast kun
je meldingen instellen zodat je
niet vergeet wanneer welk afval
in jouw straat wordt ingezameld. Ook vind je in de app een
afvalscheidingswijzer. Zo zie
je gemakkelijk waar alle afvalsoorten thuishoren. Als je geen

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

Mantelzorger
Ook mantelzorgers kunnen in
aanmerking komen voor een
Koninklijke Onderscheiding.
Hierbij moet sprake zijn van
minimaal tien jaar mantelzorg
en dit met een gemiddelde van
minimaal twintig uur per week.
Lintjesregen 2021
De lintjesregen 2021 klinkt nog
heel ver weg maar de aanvraag
voor een Koninklijke Onderscheiding kan nu al gestart
worden. Je voorstel hiervoor kun
je uiterlijk 1 juli 2020 indienen
bij de burgemeester. Let op!
Aanvragen na deze datum
vallen buiten de procedure
voor de Lintjesregen 2021. Kijk
voor meer informatie op www.
waalwijk.nl/koninklijkeonderscheiding
Contact
Voor informatie, aanvraagformulieren of vragen over onderscheidingen kun je contact opnemen
met Bob de Gouw, Kabinetszaken, via email kabinetszaken@
waalwijk.nl of telefoonnummer
(0416) 683 456.

Downloaden
De AfvalWijzer app is gratis
te downloaden en bruikbaar
voor iPad, iPhone, Android- en
Windowsphone. De app is
herkenbaar aan het groene logo
met witte container. Heb je hulp
nodig bij het downloaden van de
app of heb je geen smartphone,
computer of tablet? Neem dan
contact op met het KlantContactCentrum via 0416-683456.

Kindermishandeling is niet altijd
even duidelijk herkenbaar. Het
gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om
verwaarlozing, uitschelden of
kleineren. En het treft gemiddeld
één kind per schoolklas. Daarom
is het belangrijk dat mensen
dit leren te herkennen, weten
wat ze kunnen doen en waar ze
hulp kunnen vragen. In de ‘Week
tegen Kindermishandeling’ is er

Heb je een klacht of een vraag
over de gemeente Waalwijk? Dat
kan gaan over alle onderwerpen
die te maken hebben met de gemeente. Waalwijk heeft een eigen
onafhankelijke Ombudscommissie. Een lid van de Ombudscommissie luistert naar je tijdens een
inloopspreekuur op donderdag
28 november tussen 15.00 en
16.00 uur in het stadhuis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor
meer informatie op www.waalwijk.
nl/ombudscommissie of bel naar
06-55227260.

PMD,
WAT MAG JE ERMEE?
DOE DE TEST

Kindermishandeling:
ook jij kunt iets doen
Van 18 tot en met 24 november is
het de landelijke 'Week tegen Kindermishandeling'. Tijdens deze
week vinden in de regio Hart van
Brabant veel activiteiten plaats
binnen het thema 'Ook jij kunt
iets doen!'

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

smartphone of tablet hebt, maar
wel een computer of laptop, dan
kun je jouw kalender downloaden en printen via
www.mijnafvalwijzer.nl

SPREEKUUR
OMBUDSCOMMISSIE

aandacht voor de aard en omvang van het probleem en vooral
ook voor wat we kunnen doen
om kindermishandeling terug te
dringen.
Programma
Er is een speciaal programma dat
start met het uitdelen van een
speciale krant op alle basisscholen in de regio Hart van Brabant.
Tegelijk start een kindercampagne
met Blue, een animatiefiguurtje
dat kinderen leert wat ze kunnen
doen als ze zich zorgen maken
om zichzelf of een ander. Er zijn
nog veel meer activiteiten. Kijk
voor meer informatie en het complete programma op:
www. zorgenomeenkind.nl

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. Een chipszak hoort bij het
restafval, omdat er aan de binnenkant een metalen laagje zit.

Plantseizoen van start

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.

www.zorgenomeenkind.nl

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

Gemeentepolis 2020

name interessant voor mensen
met hoge ziektekosten zoals
chronisch zieken en mensen met
een gezondheidsbeperking.
Het is verstandig om het aanbod
van de gemeentepolis te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Sluit de polis nog aan bij je
zorgbehoefte? Een andere verzekering kan goedkoper en geschikter zijn dan de gemeentepolis.
Dit kun je eenvoudig nagaan op:
www.independer.nl

Voor wie?
De Gemeentepolis is voor inwoners van de gemeente Waalwijk
met een laag inkomen. Om in
aanmerking te komen, mag je
(gezamenlijk) inkomen niet hoger
zijn dan 120% van het voor jouw
geldende sociaal minimum. Meer

informatie over de precieze inkomensbedragen vind je op de site:
www.baanbrekers.org/
gemeentepolis
Heb je een PasWijzer, dan mag
je ook gebruik maken van de gemeentepolis. De regeling is met

Wat houdt de gemeentepolis in?
De Gemeentepolis wordt aangeboden door de zorgverzekeraars
CZ en VGZ en bestaat uit een basisverzekering in combinatie met
een aanvullende verzekering. Zo
kun je een pakket kiezen dat past
bij jouw situatie. Heb je hoge
zorgkosten, dan kan het meest
uitgebreide verzekeringspakket
interessant voor jou zijn. Als gemeente dragen we aan deze polis
€ 35 per maand bij. Die korting is

Even voorstellen:
dit is de
Waalwijkse raad

al verrekend in het premiebedrag.
In dat geval heb je dus een brede
dekking voor relatief minder geld.
Hoe kiest je een pakket?
De zorgverzekeraars CZ en VGZ
accepteren jou voor elk pakket,
ook bij een mindere gezondheid.
Voor een aanvullende verzekering
is wel van belang dat je geen
schuld hebt bij de zorgverzekeraar.
Kijk op www.gezondverzekerd.nl
wat de verschillen zijn tussen je
huidige verzekering en de pakketten in de Gemeentepolis. Je
kunt hier ook zien welk pakket het
beste bij je zorgkosten past en
wat het kost.
Maak je al gebruik van de
gemeentepolis?
Binnenkort ontvang je de aanbieding van de zorgverzekeraar. Je
betaalt in 2020 in principe meer
zorgpremie dan in 2019. Dit komt
vooral door een nieuwe wet, die
bepaalt dat de zorgverzekeraar

de korting die ze aanbiedt bij de
gemeentepolis moet verlagen.
Daarnaast wordt de premie voor
2020 hoger. Je ontvangt in 2020
ook meer zorgtoeslag, waardoor
u er financieel minder van merkt.
Aanmelden vóór 1 januari 2020
Wil je meedoen aan de gemeentepolis en heb je je keuze gemaakt,
dan kun je je via
www.gezondverzekerd.nl aanmelden voor de gewenste ziektekostenverzekering. Doe dit dan vóór
1 januari 2020.
Hulp nodig?
Wil je dat iemand met je meekijkt, dan kun je hiervoor terecht
bij de Wij(k)diensten in Balade,
Bloemenoord, Zanddonk in Waalwijk of in Den Bolder in Waspik.
Ook is er een telefonisch spreekuur van de Wij(k)diensten op
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. Het telefoonnummer is
0416-760160.

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:

Christiaan Kuijten – raadslid VVD,
vertelt vanuit Den Bolder in Waspik dat hij voorstander
is van de bouw van betaalbare woningen in Waspik.
Ramon van Bavel – raadslid LokaalBelang,
laat zijn woonwijk in Waalwijk zien en vertelt
waarvoor hij zich sterk maakt.

Gemeenteraad Waalwijk
@raadwaalwijk
@gemeenteraadwaalwijk

Cissy de Bruijn – raadslid CDA,
wil dat de kern van Waspik niet alleen voor
ouderen, maar ook voor jongeren
aantrekkelijk blijft.

Praat mee met de raad over het bomenbeleid op 28 november. Laat je horen!
Hoe gaan we in Waalwijk met bomen om? Vinden we dat we zonder meer een boom
moeten kunnen kappen in eigen tuin? Is schaduw van een boom op een zonnepaneel
een goede reden voor snoei of kap? Wat doen we als buurtbewoners last hebben van
blaadjes, stuifmeel of luizenplak?
Over deze en andere kwesties rond bomen moet de raad binnenkort beslissen.
Daarom wil de raad graag jouw mening horen. Praat mee op 28 november 19.30 uur
in het stadhuis. Aanmelden kan tot 28 november 12.00 uur bij griffie@waalwijk.nl of
bel (0416)683445. Meer informatie: waalwijk.notubiz.nl

Agenda

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

Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het
Forum onder vermelding van het onderwerp.

Aansluitend Forum
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Bomenbeleid Bomen laten Waalwijk leven

U bent van harte welkom:
Donderdag 21 november 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
Deze avond staat in het teken van de sociale agenda
en het nieuw jeugdkader 2020. Het eerste gedeelte
(ongeveer een half uurtje) is openbaar. Hierna gaat het
college in beslotenheid met de raadsleden in gesprek.
Donderdag 28 november in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.

Vervolgens kunnen raadsleden vragen
aan het college stellen over het onderwerp
dat bij het Forum is besproken én over
raadsvoorstellen van onderstaand Besluit (A).
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Legesverordening 2020 en verordening
Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) 2020
- Vervanging leden Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie (RKc)
- Gedeelten van de percelen Grotestraat
239 in Waalwijk de bestemming
van openbare weg te geven.
- Bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk leven!’
- Najaarsbericht 2019
- Werkgeversvereniging OMWB
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo

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 19 december.
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.
Besluiten raadsvergadering op 14 november
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal
besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de
besluitenlijst op www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws
of neem contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

Bovenstaande raadsvoorstellen kunt u vóór 24
november agenderen voor bespreking in 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:
Mechie Trommelenweg/hoek Industrieweg Waalwijk (kad. Waalwijk,
sectie K, nr. 716): bouwen bedrijfspand (tst Bouw tst In- en/of uitrit)
Datum ontvangst 07-11-2019
Heistraat 222 Sprang-Capelle: verbouwen woning (tst Bouw) Datum
ontvangst 10-11-2019
St. Crispijnstraat 94 Waalwijk: verbouwen woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 01-11-2019
Orteliuslaan 22 Waalwijk: uitbreiden berging (tst Bouw tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 12-11-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 287 Waalwijk: bouwen garages en bergingen (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 08-11-2019
Scharlo 8 Waspik: wijzigen gebruik steiger en loods (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-11-2019
Kruispunt Drunenseweg/Akkerlaan Waalwijk: verplaatsen fietspad i.v.m.
reconstructie (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-11-2019
Vrouwkensvaartsestraat 10a Waspik: kappen 1 berk (tst Kap) Datum
bekendmaking 14-11-2019
Herman Boerhaavestraat 20a Waspik: bouwen woonhuis (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels tst In- en/of uitrit) Datum bekendmaking 14-11-2019
Herman Boerhaavestraat 10 Waspik: bouwen woonhuis (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels tst In- en/of uitrit) Datum bekendmaking 15-11-2019
Nieuwe Zeine 4 Waalwijk: gebruik woning t.b.v. kamergewijze verhuur
(max. 5 personen) (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
bekendmaking 15-11-2019
Julianalaan, t.h.v. nr. 4, Sprang-Capelle: kappen 1 paardenkastanje ivm
slechte vitaliteit (tst Kap) Datum bekendmaking 20-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn 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

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is geweigerd:
Orteliuslaan 22 Waalwijk: bouwen en vergroten berging (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Zijlweg 16 Waalwijk: ambtshalve wijziging inrichting (tst Milieu) Datum
ter inzagelegging besluit 21-11-2019
Procedures 1a en 4 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:
Grotestraat 287 Waalwijk: Vaststellen nummeraanduiding 289e, 289g,
289h, 289j, 289k, 289m, 289n en 289p Datum bekendmaking 08-112019
Herman Boerhaavestraat, kavel 19, Waspik: Vaststellen nummeraanduiding 20a Datum bekendmaking 14-11-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 24, Waspik: Vaststellen nummeraanduiding 10 Datum bekendmaking 15-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
• Handbalvereniging Witte Ster 75 voor het houden van een huis aan
huis verkoop van speculaas in Waspik op 21 november 2019. Besluit
is verzonden op 12 november 2019.
• Vos Capelle voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter
beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig
te houden van consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december
2019, gelegen aan de Hoofdstraat 35 in Sprang-Capelle. Besluit is
verzonden op 13 november 2019.
• De vuurwerkgigant.com voor een verkoopvergunning voor vuurwerk
voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking
stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 30 en
31 december 2019, gelegen aan de Burgemeester Smeelelaan 37 in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 november 2019.

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

• Boerenbond Waalwijk voor een verkoopvergunning voor vuurwerk
voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking
stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 30
en 31 december 2019, gelegen aan de Prof. Lorentzweg 20-22-24 in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 november 2019.
• Haven 12 B.V. voor een exploitatievergunning voor het horecabedrijf
Café -Restaurant Haven 12 op de locatie Winterdijk 12 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 14 november 2019.
• Haven 12 B.V. voor het schenken van alcohol in het horecabedrijf
Café -Restaurant Haven 12 op de locatie Winterdijk 12 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 14 november 2019.
• De heer N.Stuij voor het plaatsen van een draaimolen in d periode
van 17 november 2019 t/m 23 december 2019, op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 15 november 2019.

RUIMTELIJKE ORDENING
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN PARAPLUHERZIENING
KAMERBEWONING WAALWIJK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 31
oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening kamerbewoning
Waalwijk’ ongewijzigd heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op
grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat
het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.
Met deze parapluherziening worden alle bestemmingsplannen van de
gemeente Waalwijk – met uitzondering van bestemmingsplan Gemengd
gebied waarin al een adequate regeling is opgenomen – aangevuld met
een regeling inzake kamerbewoning, zodat de meest recente versie
van de beleidsregels 'Huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen
gemeente Waalwijk' in alle gevallen van toepassing is.
Stukken inzien
Het bestemmingsplan ligt tezamen met bijlagen en bijbehorend
raadsbesluit met ingang vanaf 21 november 2019 gedurende 6 weken
voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk
(Taxandriaweg 6). U kunt het bestemmingsplan vanaf die datum ook bekijken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. De digitale verbeelding
van het plan kunt u bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de volgende IDN: NL.IMRO.0867.BPWWKamerbewoning-VA01.

Procedure
Met ingang van de dag na de 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).

Hogevaart t.h.v. brug: 19-11-2019 t/m 21-11-2019 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Koesteeg.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is
van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van genoemde afdeling.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen
verbindende voorschriften (verordeningen) elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683
870.

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.
Waalwijk:
Grotestraat tussen Raadhuisplein en Mr. van Coothstraat: 31-10-2019
t/m 22-11-2019 i.v.m. werkzaamheden aan de bestrating. Op woensdagen en in het weekend zal de Grotestraat gewoon open zijn. Het centrum moet via de oostzijde (richting Wilhelminastraat) worden verlaten.
Sprang-Capelle:
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.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd:
033 - Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 gemeente
Waalwijk
034 - Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2019 (wijziging)
035- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en plaatsvervangend heffingsambtenaar
037 - Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Waalwijk 2019
038 - Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten, vergunninghoudende
vluchtelingen en overige personen die geen huishouden vormen
gemeente Waalwijk – 4e wijziging
039 - Uitbreiding aangewezen gebied als gevolg van artikel 2:48 APV
040 - Huisvestingsverordening Waalwijk 2018 - 2021, 1e wijziging
041 - Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2019
042 - Beleidsregels jeugdhulp Waalwijk 2019
043 - Verordening maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2019
044 - Verordening jeugdhulp Waalwijk 2019
Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de
bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook ter inzage. Wilt u hiervan een
papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer 0416-683456.
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.
• T.F. Niculae, geboren op 01-04-1993, de datum van het voornemen

is 14-10-2019, het besluit is genomen op 11-11-2019
G.A. Brabete, geboren op 13-06-1993, de datum van het voornemen
is 14-10-2019, het besluit is genomen op 11-11-2019
• R. Nolen, geboren op 25-10-1975, de datum van het voornemen is
15-10-2019, het besluit is genomen op 11-11-2019
• S. Deikins, geboren op 14-09-1994, de datum van het voornemen is
23-10-2019, het besluit is genomen op 14-11-2019
• P.S. Angelova, geboren op 17-06-1989, de datum van het voornemen
is 21-10-2019, het besluit is genomen op 14-11-2019
• P.P. Angelova, geboren op 20-10-2007, de datum van het voornemen
is 21-10-2019, het besluit is genomen op 14-11-2019
• B. Adamek, geboren op 25-09-1980, de datum van het voornemen is
23-10-2019, het besluit is genomen op 14-11-2019
• F.J. Custódio Andrade, geboren op 21-08-1989, de datum van het
voornemen is 16-10-2019, het besluit is genomen op 14-11-2019
• E. Kaya, geboren op 16-06-1991, de datum van het voornemen is
23-10-2019, het besluit is genomen op 14-11-2019
Procedure 3 is van toepassing.
•

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.
•
•
•

K. Adahchour, geboren op 15-01-1971, de datum van het voornemen
is 13-11-2019
R.L. Dos Santos Pereira Ferradosa, geboren op 14-02-1994, de
datum van het voornemen is 14-11-2019
L.K. Halgas, geboren op 25-03-1988, de datum van het voornemen is
14-11-2019

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

