Woensdag 18 maart 2020

e
Maatregelen
coronavirus

Weekmarkt gewoon open

Aanvullende maatregelen
onderwijs, horeca, sport
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen
genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en
kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde
geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en
fitnessclubs.
De maatregelen zijn:
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag
16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen
in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie,
openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en
het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.
Deze opvang is zonder extra kosten.
• Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen
die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het
voortgezet onderwijs en het mbo.
• Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart
18.00 uur tot en met maandag 6 april.
• Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten
vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
• Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5
meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het
boodschappen doen.
• Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met
maandag 6 april.

Openingstijden balie
Met ingang van maandag
16 maart tot en met maandag
6 april is de balie van Team WijZ
gesloten in verband met het
coronavirus. Je kunt telefonisch
contact met ons op te nemen.

De weekmarkten in de gemeente Waalwijk gaan gewoon door. Dat geldt
voor Waspik op woensdagochtend, voor Waalwijk op woensdagmiddag
en voor Sprang-Capelle op donderdagochtend. Ook hier gelden voor
alle bezoekers en marktkooplieden de richtlijnen volgens het RIVM:
• Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis.
• Houd gepaste afstand. Minimaal 1,5 meter naar
de marktkooplieden en andere bezoekers.
• Was je handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Schud geen handen.
• Gebruik papier zakdoekjes.
• Betaal zoveel mogelijk met de PIN of contactloos. Toch
contant? Leg dan het geld op de balie of toonbank.

Let op!

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die
in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling
werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling
verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.
Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last
ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht
moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie
over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het
adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Openingstijden
team WijZ

Oplichters zijn altijd actief, ook in deze periode.
Zij kunnen het coronavirus als aanleiding gebruiken
om jou op te lichten. Let op jezelf en op elkaar!

WE HEBBEN

WE HEBBEN

JOU NODIG VOOR EEN VEILIG WAALWIJK
JOU

Formulieren
Heb je een formulier nodig?
Dan kun je deze downloaden
van onze website en per post of
per mail via info@waalwijk.nl
naar ons terug sturen.
Mocht downloaden niet lukken, neem dan telefonisch
contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid
Team WijZ is elke dag telefonisch
bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur
op telefoonnummer 0416-683456.

Afgelaste
evenementen

Diverse evenementen, waarbij de
gemeente een rol speelt in de organisatie, worden in verband met
NODIG VOOR EEN VEILIG SPRANG-CAPELLE
het coronavirus afgelast. De volgende evenementen gaan in onze
gemeente niet door:

Zwembad, sporthallen en
gymzalen gemeente Waalwijk
WE HEBBEN JOU NODIG VOOR EEN VEILIG WASPIK
gesloten tot en met 6 april

Fietsenstalling centrum
In verband met de richtlijnen
van het RIVM, rondom
het coronavirus, zijn de
fietsenstallingen op het
Unnaplein en De Els Zuid
de komende periode
onbemand. In deze periode
is het ook niet mogelijk om
gebruik te maken van de
leen-scootmobielen en is het
openbaar toilet gesloten.

18 maart: Nationale
Boomfeestdag
21 maart: Landelijke Opschoondag
28 maart: Landelijke Compostdag
WE HEBBEN JOU NODIG VOOR EEN VEILIGE GEMEENTE WAALWIJK
In Nederland gelden aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Dit heeft ook effect op het zwembad, de sporthallen en
Of deze evenementen in een
gymzalen in de Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik. De gemeente
andere periode worden georganiseerd is nu nog niet bekend.
Waalwijk sluit deze accommodaties tot en met maandag 6 april.
Mocht dit het geval zijn, dan
Deze aangescherpte richtlijnen van het RIVM en de Veiligheids
wordt dit te zijner tijd
regio gelden tot en met 6 april. Als de richtlijnen worden
gecommuniceerd.
geactualiseerd wordt bekeken wat dit voor de sportaccommodaties
inhoudt. Er zijn veel vragen wat de sluiting betekent voor
Informatie over afgelaste
geannuleerde activiteiten en zwemlessen. Zodra hier meer over
(gemeentelijke) evenementen
bekend is wordt dit richting de gebruikers gecommuniceerd.
staat ook op www.waalwijk.nl

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

Welke mogelijkheden zijn
er voor windenergie en onder
welke voorwaarden?

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonne
panelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar
het nodig is. Dat betekent dus eerder op daken, binnen of direct
bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer
nodig om heel Waalwijk duurzaam (energieneutraal) te krijgen.
Ook zonnevelden en windmolens kunnen daaraan bijdragen.
Ruimte voor initiatieven
We stimuleren zonne-energie op daken en maken op gepaste wijze
ook ruimte voor zonnevelden. Uitzonderlijke projecten, die duidelijk een bijdrage leveren aan de Waalwijkse samenleving, maken
we mogelijk. Zonnevelden en windmolens moeten niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de Waalwijkse samenleving. Uitgangspunt is: we doen het mét en vóór elkaar.
De gemeente maakt een notitie waarin we gaan beschrijven welke
mogelijkheden er zijn voor grootschalige opwek van duurzame
energie (zon en wind) en onder welke voorwaarden. Uiteraard
doen we dit samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen. Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie (wind en zon) en
dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken.

Leerlingen planten bomen in de Samentuin
Op donderdag 12 maart stond
er een bijzondere activiteit op
het programma voor leerlingen
en docenten van Basisschool de
Rank in Sprang-Capelle. Met het
oog op de nationale boomfeestdag op 18 maart* mochten de
leerlingen 27 fruit- en notenbomen planten in de ecologische
tuin ‘Samentuin Vrijhoeve’.
De dag begon met een welkomstwoordje van wethouder Dilek
Odabasi, waarin zij vertelde over
het belang van de Samentuin en
de verbinding tussen de bewoners via deze ontmoetingsplek.
De wethouder overhandigde
daarna een cheque ter waarde van
€ 500,-. Een extra steuntje in de
rug die de Samentuin goed kan
gebruiken. Vervolgens mochten
de leerlingen samen met vrijwilligers verschillende fruit- en notenbomen planten zoals bijvoorbeeld
appel-, peren-, pruimen-, kastanje, amandel- en kweepeerbomen. Eén van deze bomen is
vernoemd naar de eerstgeborene
van 2020 in de wijk Vrijhoeve,
waar de Samentuin te vinden is.

Het planten van de bomen is de
start van een natuureducatieproject, waar de leerlingen uit groep
6 de komende tijd mee aan de
slag gaan. Door zelf de bomen
aan te planten, ontdekken zij hoe
de bomen groeien en bloeien.
Naast de samenwerking met de
basisschool heeft de organisatie
van de Samentuin meer projecten op de planning staan.
Zo zijn ze volop bezig met het
aanleggen van een kruidentuin voor geneeskrachtige- en
tuinkruiden en moestuintjes.
Daarnaast is de Samentuin
bezig met het opzetten van

De tijd dat iedereen in een gezin leefde ligt al lang achter ons.
Over 20 jaar zijn de alleenstaanden in Waalwijk de grootste groep
inwoners. Dat komt door de vergrijzing, maar ook de individualisering neemt toe onder alle leeftijdsgroepen. Mensen zijn ook
minder vaak dan vroeger lid van een vereniging of een kerk. Vorig
jaar was er in Waalwijk op iedere twee huwelijken één scheiding.

Meer informatie over duurzaamheid, zonne- en windenergie
en de REKS vind je op www.waalwijk.nl/duurzaam

Raadsvergaderingen en -bijeenkomsten
uitgesteld tot na 6 april
De raad volgt de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus
en heeft daarom besloten om alle raadsvergaderingen
en -bijeenkomsten uit te stellen tot na 6 april a.s. Zodra de
situatie in het land het weer toelaat gaan we opnieuw plannen.
U wordt daarvan op de hoogte gehouden via nieuwsberichten
op www.waalwijk.nl en via social media kanalen van de raad:
Gemeenteraad Waalwijk
@raadwaalwijk
@gemeenteraadwaalwijk
De actuele planning vindt u op www.notubiz.waalwijk.nl

De projecten van de Samentuin
raken veel onderwerpen die wij
als gemeente vanuit duurzaamheid belangrijk vinden. Niet
voor niets dat dit project in 2017
de prijs voor ‘Het Beste Idee’
van Waalwijk won. Kijk voor
meer informatie op samentuinvrijhoeve.wordpress.com
*in verband met het coronavirus gaat de boomfeestdag
op 18 maart NIET door.

Samen is leuker

Participatie
De komende maanden zullen er diverse contactmomenten zijn
waarin iedereen input kan geven voor de kadernotitie. Een onafhankelijk en deskundig bureau zal dit (participatie)proces begeleiden.
Nadat alle input verzameld is, is het uiteindelijk aan de raad om
de kadernotitie vast te stellen. Deze kaders zijn voor de gemeente
ook belangrijk voor de Waalwijkse bijdrage aan de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) voor de regio Hart van Brabant.

Agenda

activiteiten voor ouderen in de
wijk, zoals bloemschikken of
een andere dagbesteding.

Wat niet verandert is de behoefte
aan ergens bij horen en samen
dingen ondernemen. Maar dat
is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Gelukkig zijn er mooie
voorbeelden van geslaagde
initiatieven. Bijvoorbeeld de
contactcirkels: alleenstaanden die
elkaar geregeld treffen bij BaLaDe
voor een gezamenlijke maaltijd.
Of Sociaal Contact Waalwijk, die
met vrijwilligers op bezoek gaan
bij mensen die alleen zijn komen
te staan. Of de telefooncirkel die
iemand met vijf andere ouderen
onderhoudt. Ze bellen elkaar
periodiek om te informeren hoe
het gaat en hebben in de loop der
jaren al veel lief en leed gedeeld.

Een belangrijk keerpunt ligt vaak
bij verlieservaringen. Je sociale
netwerk kan wegvallen als je partner overlijdt, na een scheiding,
of na ontslag of pensionering.
Maar ook na een verhuizing, na
een ziekte of een ongeval. Gelukkig zijn er veel initiatieven in de
Waalwijkse samenleving die dan
uitkomst kunnen bieden. En er is
de app ‘WHAPP kan helpen’ als je
iemand zoekt om samen dingen
mee te ondernemen. Er leven
meer ideeën.
Bijvoorbeeld aan woonvormen
waar jongeren en ouderen
samenleven. Of mensen informeren over wat op je afkomt als
je weduwe of weduwnaar bent.
Of mensen voorbereiden op het

Geen auto’s of motoren
op Meidoornweg
Sinds een paar maanden geldt op de Meidoornweg (tussen de
Winterdijk en Koesteeg in Sprang-Capelle) een verbod voor auto’s
en motoren. De afgelopen maanden zijn er waarschuwingen
uitgedeeld. De komende tijd worden er wel boetes uitgeschreven
bij een overtreding. Rijd dus niet via de Meidoornweg, maar
gebruik de Winterdijk en Koesteeg.

pensioen door ze bijvoorbeeld
in de voorafgaande jaren met
vrijwilligerswerk in contact te
brengen. Allemaal ideeën die
om een uitwerking vragen. Dat
gaan we doen, in het kader van
de nieuwe Sociale Agenda ‘De
Handen ineen’.
Linda van der Steen werkt als
stagiaire bij de Gemeente Waalwijk. Zij onderzoekt vijf maanden lang de invloed van een
verlieservaring op het sociale
netwerk.
Ze gaat op zoek naar passende
mogelijkheden om inwoners na
een verlieservaring te ondersteunen bij het behouden en
aangaan van (nieuwe) sociale contacten. Centraal staat
de zoektocht naar effectieve
manieren om mensen dichter
bij elkaar te brengen en hun betrokkenheid bij de samenleving
te vergroten.
Ben je van of ken je een organisatie die zich sterk maakt om
de bewoners in Waalwijk samen
te brengen. Wil je meedenken
over toekomstige initiatieven?
Of wil je jouw verhaal over de
gevolgen van een verlieservaring vertellen? Neem dan per
mail contact op met Linda via
lvandersteen@waalwijk.nl
Lees meer over de sociale
agenda ‘De Handen ineen’ op
www.waalwijk.nl/dehandenineen

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:
Mozartlaan 17 Waalwijk: wijzigen gevel (tst Bouw) Datum
ontvangst 12-03-2020
Willem van Gentsvaart 13 Sprang-Capelle: bouwen nieuwe stal (vervangen) (tst Bouw) Datum ontvangst 03-03-2020
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:
Eerste Zeine 30a Waalwijk: plaatsen dakkapel voorzijde (tst
Bouw) Datum ontvangst 09-03-2020
Procedure 1a is van toepassing.
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET
COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet voldoende
aangevuld is:
Nicolaas Beetsstraat 12 Waalwijk: verbouwen woning (tst
Bouw) Datum bekendmaking 11-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Winterdijk 10 Waalwijk: plaatsen tijdelijk horeca terras (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
11-03-2020
Kasteellaan 11 t/m 45 Waalwijk: aanbrengen dakisolatie
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 11-03-2020
Massenetstraat, naast nr. 1, Waalwijk: kappen 1 spar, 1
sierkers en 2 coniferen (tst Kap) Datum bekendmaking 1803-2020
Elzenweg 29 Waalwijk: tijdelijke magazijnverkoop op 28
t/m 30 mei en op 5 t/m 7 november 2020 (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 11-03-2020
Grotestraat 43 Waalwijk: restauratie gevels gemeentelijke
monument (tst Wijzigen gemeentelijke monument) Datum bekendmaking 13-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Drunenseweg 21b Waalwijk: brandveilig gebruiken
pand t.b.v. buitenschoolse opvang (tst Brandveilig gebruik)
Datum bekendmaking 12-03-2020
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN
VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen is genomen:
Zuidhollandsedijk Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie
B, nr. 6323): vaststellen nummeraanduiding 24 Datum bekendmaking 12-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:

• Bureau De Kermisgids voor het organiseren van de Kermis
in Waalwijk van 15 april 2020 tot en met 19 april 2020, op
de locatie Unnaplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10
maart 2020.
• Katan Vuurwerk voor een Verklaring van geen bedenkingen
voor toestemming van ontbranding vuurwerkshow op vrijdag 17 april 2020 van 22.00 uur tot 22.30 uur op de hoek
Vredesplein – Wilhelminastraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10 maart 2020.
• Highscore Waalwijk B.V. exploitatievergunning voor een Arcadehal op de locatie gelegen aan de Professor Asserweg 5
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 maart 2020.
• De heer L. Wouters voor het organiseren van de RKC Waalwijk Stadion Run op 19 april 2020, op de locatie Akkerlaan 2
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 maart 2020.

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

• Oranjevereniging Wilhelmina voor het organiseren van o.a. de
zeskamp, koningsdag en bevrijdingsfeest op 17,18,24,25,26
en 27 april 2020 en 1,2 en 5 mei 2020, op het evenemententerrein aan de Akkerwinde in Sprang-Capelle. Besluit is
verzonden op 12 maart 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

RUIMTELIJKE ORDENING
ONTWERP UITWERKINGSPLAN ‘LOMMERRIJK FASE 4’
EN ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING, VOOR DE
ACTIVITEIT ‘HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK’
TEN BEHOEVE VAN 47 WONINGEN.
Het College van Waalwijk maakt onder toepassing van artikel
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het Coördinatiebesluit
van de gemeenteraad van 12 juni 2014 voor bouwprojecten in
het bestemmingsplan Driessen bekend dat met ingang van 19
maart 2020 ter inzage liggen:
- het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Lommerrijk fase 4’;
- de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 47
woningen;
De gefaseerde ontwikkeling van Lommerrijk is gestart.
Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed
Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten westen van de Burg.
de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de
deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde,
de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan
de zuidzijde.
Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van genoemde woningen. Het ontwerp
uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels
(voorschriften) en is voorzien van een toelichting. De ontwerp
omgevingsvergunning ziet op de bouw van deze 47 woningen.
Coördinatie
De procedure van het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd
onder toepassing van het coördinatiebesluit van de raad van
12 juni 2014 en het collegebesluit d.d. 10 maart 2020 met de
procedure omgevingsvergunning voor het bouwen van deze 47
woningen.
Inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning voor de 47 woningen met bijbehorende stukken liggen
met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken (t/m 29
april 2020) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens
openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do.
avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase4-ONT1 en in PDF via de website van de gemeente, www.waalwijk.nl via zoekopdracht:
ruimtelijke plannen in procedure. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het uitwerkingsplan, is
de digitale versie bepalend.
Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder
schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over zowel
het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 4 als ten
aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning (activiteit: ‘het
bouwen van een bouwwerk’) voor 47 woningen bij het college
van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:
info@waalwijk.nl (zoekopdracht: voorwaarden mailbericht) en
aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals naam en adres en
voorzien is van een handtekening en onder vermelding van
zienswijze op ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk fase 4 of,
indien van toepassing, ontwerp omgevingsvergunning voor het
bouwen van 47 woningen in het plangebied van uitwerkingsplan Lommerrijk fase 4.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage
op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen
kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416683883, pschreppers@waalwijk.nl (ontwerp-uitwerkingsplan)
of de heer A.J.M. van der Minnen 0416-683864, tvanderminnen@waalwijk.nl (ontwerpbeschikking omgevingsvergunning).

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

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 18 MAART 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990
met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats
op te heffen, op de 2e parkeerplaats van de zuidelijke parkeerhaven aan de achterzijde van het appartementencomplex Irenestraat 10 t/m 44 te Waalwijk ten behoeve van de bewoner van
Irenestraat 36 te Waalwijk.
Bovenstaand besluit is op 11 maart 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
VERKEERSBESLUIT 18 MAART 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-het parkeren op de eerste parkeerplaats ten noorden van het
toegangspad naar de ingang van het appartementencomplex
Louis Paul Boonhof 41 t/m 59 Waalwijk, alleen toe te staan ten
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner
van de Louis Paul Boonhof 45 te Waalwijk door het plaatsen
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV
1990;
Bovenstaand besluit is op 17 maart 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van
de inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
J.G.G. Wouters en W.M.M. Wouters-van den Broek, Stadhoudersdijk 14 Waspik
Fyta Company B.V., Veerweg 12 Waalwijk
Kookstudio Ik Kook Jij Ook, Winterdijk 13b Waalwijk
Gemeente Waalwijk, Visbankweg sectie K nummer 248, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19
maart 2020 tot en met 15 april 2020. Na afloop van deze termijn
kan op verzoek inzage worden gegeven.
Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een afspraak kunt u contact opnemen
met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het
team Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

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.
• K.M. Nizynski, geboren op 13-01-1963, de datum van het
voornemen is
12-03-2020
• A.E. Sokolov, geboren op 17-11-1980, de datum van het
voornemen is 12-03-2020
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

