Woensdag 15 januari 2020

Welke vrijwilliger verdient
een lintje?

Doe mee met de GO Playcombi’s: aanmelden kan nog
tot en met zondag 19 januari
Alle kinderen uit groepen 3 t/m 8 in Waalwijk, Waspik en SprangCapelle zijn welkom om zich aan te melden voor een GO Playcombi: een combinatie van één sport- en één culturele activiteit. Er
is keuze uit 14 GO Play-combi’s. Deelname is gratis.

Vrijwilligers zijn voor clubs,
verenigingen en organisaties
onmisbaar en daarom heeft de
gemeente uw hulp nodig! Kent u
iemand die zich al jarenlang verdienstelijk maakt op maatschappelijk vlak? Heeft deze persoon
zich gedurende de afgelopen
(minimaal) vijftien jaar vrijwillig
ingezet in de zorg, voor een club
of vereniging? Draag hem of
haar dan aan voor een Koninklijke Onderscheiding.
Voorwaarden
Een vrijwilliger heeft zich verdienstelijk gemaakt in de zorg,
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.
Kijk op www.lintjes.nl voor
algemene informatie en voorwaarden.
Lintjesregen 2021
Uw voorstel voor een Koninklijke
Onderscheiding kunt u 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 kunt u contact opnemen
met Bob de Gouw, Kabinetszaken, via telefoonnummer
0416-683622 of email
kabinetszaken@waalwijk.nl

In samenwerking met veel verenigingen en culturele organisaties
stelde GO Waalwijk een gevarieerd aanbod samen. Iedere GO
Play-combi bestaat uit twee activiteiten, met ieder één proefles. De
combi’s variëren van freerunnen en zingen, hockey en de kunstclub tot volleybal en een muziekinstrument ontdekken. Een leuke
manier om eens iets uit te proberen!

ACTIVITEIT
THUIS MET DEMENTIE
Voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers
Je bent iedere dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen ingang Wandelpark, Grotestraat in
Waalwijk. Op dinsdag 21 januari
is er een beweegactiviteit. Je bent
van harte welkom. Natuurlijk
drinken we ook samen een kopje
koffie. Consumpties zijn voor
eigen rekening. Wij zorgen voor
iets lekker.
Voor meer informatie: bel met
Erwin Fransen 0416-683786 of
Dorothé Hoffmans 0416-683664.
Je kunt ook een mail sturen naar
dementieconsulent@waalwijk.nl

EXPOSITIE
STADHUIS WAALWIJK
Aanmelden via de site
Aanmelden voor de GO Play-combi’s kan nog tot en met zondag
19 januari. De proeflessen vinden plaats op verschillende data
tussen eind januari en begin maart. Op www.gowaalwijk.nl/goplay
staan alle 14 GO Play-combi’s op een rij, inclusief informatie over
de data, tijden en locaties. Via de site kunnen kinderen zich ook
aanmelden. Vol is vol!

Tot en met 28 februari 2020
exposeren beeldend kunstenaars
Jeanne Ripzaad en Lya van
Irsel hun werk in het stadhuis
in Waalwijk. Zij hebben een duo
expositie samengesteld onder de
titel ‘apart/together’.

Deelnemende organisaties
Aan deze GO Play-actie nemen deel: Hockeyclub Waalwijk, Taekwondo Club Waalwijk, volleybalvereniging Atak ’55, Kindermusicalgroep De Notenkrakers, turnvereniging Pro Patria, Music’Scool,
M.A.T.C.H. zelfverdedigingssport, honkbal- en softbalvereniging De
Kickers, volleybalvereniging Minerva, Schaakvereniging Waalwijk,
turnvereniging Gymnia, RxGuide crossfit, badmintonvereniging
FST, tennisvereniging De Mattenkloppers, dansschool Urbanstylz,
RYU martial arts, tafeltennisvereniging TTV, handbalvereniging
Tachos en meerdere afdelingen van Kunstencentrum Waalwijk.

Lya van Irsel laat voornamelijk
werk zien uit 2019. Sumiere
schetsen, sketches en soms
foto’s zijn het uitgangspunt voor
haar schilderijen, collages en
grafisch werk. Haar werken zijn
een combinatie van verschillende technieken. Zij schildert
met acrylverf, inkten en losse
pigmenten.
De werken van Jeanne Ripzaad
zijn divers, kleurrijk en expressief. Haar uitgangspunt is om
werken te creëren die mensen
raken. Ervoor zorgen dat men
dieper kijkt! De materialen waarmee zij werkt zijn linnen, papier,
olieverf, houtskool en gemengde
techniek.
De expositie is te zien van
maandag tot en met vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur en tijdens de
avondopenstelling van het stadhuis op dinsdag en donderdag
van 18.00 tot 20.00 uur.

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

IEDEREEN DOET
Steeds meer Nederlanders doen wat voor het klimaat
Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op
IEDEREENDOETWAT.NL

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

Agenda

Donderdag 23 januari in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.

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

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 16 januari 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:
- Masterclass Wonen in Waalwijk
In de vragenronde stellen raadsleden vragen over
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de agenda
van Besluit (A) op 23 januari staan (zie hieronder)

Aansluitend Forum
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2
- Ingekomen stuk nr 18 van de lijst ingekomen
stukken Besluit (A) 23-01-2020: Brief Buurtgroep
van Berckenrodelaan - Liefrinckstraat Mercatorlaan betreffende voortuinen
Berckenrodelaan - Liefrinckstraat - Mercatorlaan

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 6 februari.
Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen staan op
waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt
u zich aanmelden voor het Waalwijks podium

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030
- Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
- Aankoop Reigerbosweg 12 te Waalwijk
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2
- Ontwikkeling Haven 8 Oost
- Vervanging leden Ruimtelijke Kwaliteitscommissie
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo
- Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier

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:
Gompenstraat 29 Waalwijk: gewijzigd bouwen
bedrijfspand (tst Bouw) Datum ontvangst 12-12-2019
Veerweg 16 Waalwijk: aanbrengen verwijzingen op
terrein voor chauffeurs (wayfinding) (tst Bouw) Datum
ontvangst 19-12-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Heistraat 217 Sprang-Capelle: kappen 1 eik i.v.m.
blikseminslag (tst Kap) Datum bekendmaking 08-01-2020
Industrieweg 82/Mechie Trommelenweg 12b
Waalwijk: bouwen bedrijfshal (tst Bouw tst In- of uitrit)
Datum bekendmaking 08-01-2020
Burgemeester Smeelelaan 7 Waalwijk: exploiteren
schoonheidssalon in bestaand bijgebouw (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 10-01-2020
Victoriestraat 29 Waalwijk: omzetten winkel in
woonfunctie (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 09-01-2020
Grotestraat 309 Waalwijk: gebruiken winkelpand
voor ondergeschikte en niet-zelfstandige aan de
detailhandelsfunctie verwante horeca (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 09-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: kappen 7 esdoorns en
1 Amerikaanse eik (tst Kap) Datum bekendmaking 14-012020
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

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Orteliuslaan 22 Waalwijk: realiseren berging (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
bekendmaking 06-01-2020
Procedure 1a is 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:
Industrieweg 82, achterzijde, Waalwijk: vaststellen
nummeraanduiding 12b (Mechie Trommelenweg) Datum
bekendmaking 08-01-2020
Burgemeester Smeelelaan 7 Waalwijk: vaststellen
nummeraanduiding 7a Datum bekendmaking 10-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN EEN
OMGEVINGSVERGUNNING GENAAMD
“VICTORIESTRAAT 29 TE WAALWIJK”
Het college van de gemeente Waalwijk heeft een
omgevingsvergunning verleend om op de locatie
Victoriestraat 29 te Waalwijk, kadastraal bekend
gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 1448, voor het
omzetten van een winkel in een woonfunctie.
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom
heeft het college van Waalwijk hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt
voldaan aan de Wet geluidhinder en het Beleid Hogere
Grenswaarde Wet geluidhinder.
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS
VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omzettingsvergunning is verleend:
Burgemeester Smeelelaan 19 Waalwijk: omzetten
zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte
Datum bekendmaking: 23-12-2019
Procedure 1a en 3 is van toepassing.

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

ALGEMENE VERGUNINGEN
- The Buddharama Temple voor het organiseren van het
evenement Magha Puja. Op zaterdag 8 februari 2020.
Op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 8 januari 2020.
- SCC Den Bolder voor een vrijstelling van het sluitingsuur
op zaterdag 8 februari 2020 voor Sociaal Cultureel
Centrum Den Bolder, Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit
is verzonden op 8 januari 2020.
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

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 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.
• C.L.M. Walton, geboren op 28-08-1984, de datum van
het voornemen is 05-12-2019, het besluit is genomen
op 06-01-2020
• R.J.J. van Venrooij, geboren op 18-12-1963, de
datum van het voornemen is 26-11-2019, het besluit is
genomen op 07-01-2020
• L.W. Jacek, geboren op 16-06-1991, de datum van het

voornemen is 10-12-2019, het besluit is genomen op
08-01-2020.
Procedure 3 is van toepassing.
ADRESONDERZOEKEN PERSONEN MET BRIEFADRES
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
een briefadres hebben, maar niet meer bereikbaar
zijn op het adres waar zij volgens de basisregistratie
persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
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 NietIngezetenen) 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.
• E.J.H. Faber, geboren op 14-09-1962, de datum van
het voornemen is 06-01-2020
• L. Landus, geboren op 28-10-2000, de datum van het
voornemen is 06-01-2020
• M.E. Uyterhoeven, geboren op 19-10-1966, de datum
van het voornemen is 06-01-2020
• F. Yaşar, geboren op 18-06-1985, de datum van het
voornemen is 06-01-2020
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 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 NietIngezetenen) 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.
• D. van der Horst, geboren op 25-11-1990, de datum
van het voornemen is 06-01-2020.
• M. Sidorowicz, geboren op 15-04-1983, de datum van
het voornemen is 06-01-2020.
• P.B. Piwko, geboren op 13-12-1980, de datum van het
voornemen is 06-01-2020.
• M. Kremers, geboren op 24-10-1996, de datum van het
voornemen is 06-01-2020
• D. Wakan, geboren op 25-03-1980, de datum van het
voornemen is 07-01-2020.
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen
binnen 2 weken na publicatie

