Woensdag 12 augustus 2020

Denk mee over het grootschalig opwekken van energie!

GFT-afval scheiden. Van
aardappelschil naar compost.

In Waalwijk zijn veel mogelijkheden voor het opwekken van winden zonne-energie. Maar hoe ver moeten de windmolens van de
bebouwing af staan? En moeten de turbines in lijnen of clusters
worden geplaatst? Jij kan hierover meedenken door te reageren op
de concept Kadernota Grootschalige Opwek. Tot 1 oktober kun je
jouw mening doorsturen naar info@waalwijk.nl
Meer informatie is te vinden op www.waalwijk.nl/duurzame-energie

Groente-, fruit- en tuinafval is
gemakkelijk te recyclen. Groente- en fruitresten zijn namelijk
de perfecte ingrediënten voor
bijvoorbeeld compost. Die
compost kan daarna gebruikt
worden om planten en bloemen
beter te laten groeien.

e

Soms vinden we ander afval bij
het gft-afval. Dit zorgt ervoor
dat een groot deel van de lading
afval wordt afgekeurd om te hergebruiken. Het afval verdwijnt
dan in de verbrandingsoven.
De komende periode kijken we
daarom hoe goed onze inwoners het gft-afval scheiden.

Duurzaam
Waalwijk

Wat mag er wel en niet in de
gft-container?
De volgende materialen mogen
WEL in de container:
• Groente-en fruitresten en

Pas op voor diefstal door
een babbeltruc
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden
bellen bij je aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen.
In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/
of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of
reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een
handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn
bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan
de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het jou niet overkomt,
want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is
alert op deze vorm van diefstal.
Lees op www.waalwijk.nl/babbeltruc meer over babbeltrucs en hoe
je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt.
Zie je iets verdachts?
Bel dan de politie op 0900-8844 of bij heterdaad 112.

•
•
•
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•
•

schillen
Etensresten (ook botjes en
graten)
Brood, deeg, rijst en pasta
Losse thee, koffiedik
Strooisel (hooi, stro, zaagsel)
van kleine knaagdieren, met
hun poep
Bloemen en planten
Fijn tuinafval

De volgende materialen mogen
NIET in de container:
• Verpakkingen van wat voor
materiaal dan ook
• Kauwgom
• Luiers, incontinentiemateriaal
• Theezakjes, koffiepads- en
cups
• Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren
• Tabak, peuken en as
• Potten, stenen, balken, timmerhout en metaal

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 18 augustus
bezoeken we De Dijkgaerd, de
prachtige tuin van Joke en
Ad Vos aan de Zuidhollandsedijk 1 in Kaatsheuvel. Ook is
er koffie of thee met zelfgebakken taart van Joke.
Je bent van harte welkom
om mee te gaan. We vertrekken om 09.30 uur vanaf het
Parkpaviljoen en zijn daar om
12.00 uur weer terug. Iedereen kan mee en er is geen
inloop. Voor de koffie of thee
met taart vragen we een eigen
bijdrage van € 2,50 p.p.
Voor meer informatie kun je
telefonisch contact opnemen
met de dementieconsulenten
via 0416-683456.
Je kunt ook een mail sturen
naar dementieconsulent@
waalwijk.nl

Duurzaam
Waalwijk

Expositie Kleurgevoel
In de hal van het stadhuis is
van 25 augustus tot en met
29 september een expositie te
zien van Riki van der Gouw - de
Haan. Zij schildert meestal
met olieverf en acryl op doek.
Zij laat zich leiden door haar
intuïtie om tot composities te
komen. Het geeft expressie aan
gevoelens, dromen, gedachten,
verlangens en belevingen.
Haar schilderijen zijn figuratief,

abstract en kleurrijk. Benieuwd
naar de activiteiten van Riki?
Bezoek dan eens haar website
www.riki.nl
Je kunt tijdens de openingstijden van het stadhuis binnenlopen om de expositie te bekijken.
De coronamaatregelen, zoals
1,5 meter afstand houden, zijn
hierbij ook van toepassing.

ONLINE REGELEN
Wist je dat je veel zaken bij
de gemeente Waalwijk online
kunt regelen?
Denk aan een uittreksel van
persoonsgegevens of een verklaring omtrent gedrag. Maar
ook een eigen verklaring of
verhuizing regel je in Waalwijk
gemakkelijk online.
Kijk voor alle zaken die je
digitaal kunt regelen op:
www.waalwijk.nl/onlineregelen

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

VOLG ONS NU OOK OP

INSTAGRAM

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

6 augustus 2020

Aanvullende maatregelen coronavirus
Start nieuwe studiejaar

Horeca

Studentenverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn niet
toegestaan.

Horeca is verplicht bezoekers te vragen zich
te registreren.
Bezoekers moeten vooraf reserveren,
krijgen een gezondheidscheck en een vaste
zitplaats.

Studieverenigingen en studentensportverenigingen:
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn
toegestaan als deze gericht zijn op
introductie op de studie of de sport. Alleen
in kleine groepen, zonder alcohol en tot
uiterlijk 22.00 uur.

Internationaal toerisme
Op Schiphol komt een teststraat voor
mensen die uit een gebied komen met een
oranje reisadvies.

Bestrijding brandhaarden

Reizigers worden hier getest en gaan
in thuisquarantaine.

Is een recreatieve instelling (bijvoorbeeld
een café of pretpark) de bron van een brandhaard, dan volgt sluiting van maximaal 14
dagen. De veiligheidsregio bepaalt hoe lang.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.
Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
en buiten.

Vermijd te
drukke plekken.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Was vaak je
handen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

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 om kennis

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:
St. Antoniusstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie
D, nr. 3906): dunning 3 berken (tst Kap) Datum ontvangst 09-07-2020
Beukenlaan 4 Sprang-Capelle: rooien 1 beuk (tst Kap)
Datum ontvangst 10-07-2020
Eerste Zeine 8b Waalwijk: uitbreiden woning (tst Bouw
tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst
20-07-2020
Stationsstraat 126 en 128 Waalwijk: vergroten supermarkt (tst Bouw) Datum ontvangst 20-07-2020
Heistraat 65 Sprang-Capelle: bouwen aanbouw en opbouw (tst Bouw) Datum ontvangst 10-07-2020
Vermeerstraat 3 Sprang-Capelle: plaatsen antenne (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 16-07-2020
Van Hilststraat 19 Waalwijk: plaatsen reclameuitingen
(tst Bouw) Datum ontvangst 24-07-2020
Halve Zolenpad, ten westen en ten oosten van de
spoorbrug nabij het Afwateringskanaal (kad. Waalwijk sectie H, nrs. 154 en 639): kappen van 19 zomereiken, 2 berken, 1 wilg en 23 espen ten behoeve van
project GOL (tst Kap) Datum ontvangst 09-07-2020
Ten noorden A59 en ten oosten Afwateringskanaal
(boomvak 13 en 14) en ten zuiden van de A59 en
ten oosten Afwateringskanaal (boomvak 18) (kad.
Waalwijk sectie K, nr. 82 en sectie L, nr. 1953): kappen van 25 Canadese populieren en 5 Amerikaanse eiken
ten behoeve van project GOL (tst Kap) Datum ontvangst
02-07-2020
Nabij Halve Zolenpad Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nr. 106): uitvoeren grondwerkzaamheden t.b.v. het
project GOL (tst Werk uitvoeren) Datum ontvangst 05-082020
Burgemeester de Geusstraat, kavel 5, Waalwijk (kad
Sprang, sectie C, nr. 3026): bouwen woning (tst Bouw
tst In- of uitrit) Datum ontvangst 15-07-2020
Stadhoudersdijk 10 Waspik: veranderen woonhuis (tst
Bouw) Datum ontvangst 06-07-2020
Burgemeester Smeelelaan Waalwijk (kad. Waalwijk,
sectie H, nr. 1693): kappen van 6 zwarte elzen, 7 noorse
esdoorns, 1 witte els (tst Kap) Datum ontvangst 28-072020
Koesteeg Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie C, nrs
102, 71, 72, 88, 101, 103, 128, 705, 712, 919, 3124
en sectie B, nummers 5496, 5509): bouwen opvoergemaal en vervangen twee bestaande opvoergemalen (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 13-07-2020
Zuiderkanaalweg Sprang-Capelle (kad. Capelle, sectie N, nrs 338, 336, 337, 339, 350, 351): bouwen gemaal (tst Bouw) Datum ontvangst 23-07-2020
Vondelstraat 27 Waalwijk: huisvesten arbeidsmigranten
max. 5 personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum ontvangst 23-07-2020
Jacob Catsstraat 15 Waalwijk: kamergewijze verhuur
aan 5 personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum ontvangst 23-07-2020
Talmastraat 16 Waalwijk: kamergewijze verhuur aan 5
personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
ontvangst 15-07-2020
Stationsstraat 129 Waalwijk: aanbrengen plafonds en
brandscheidingen in gemeentelijk monument (tst Wijzigen
monument tst Bouw) Datum ontvangst 31-07-2020
Averuitstraat 10 Waalwijk: kamergewijze verhuur aan 5
personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
ontvangst 30-07-2020
Louis Pasteurstraat Waspik (kad. Waspik, sectie
O, nr. 1182): bouw woonhuis (tst Bouw tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 31-07-2020
Altenaweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G, nr.
1159): uitvoeren grondwerkzaamheden t.b.v. het project
GOL (tst Werk uitvoeren) Datum ontvangst 31-07-2020
Winterdijk, achter nr. 23 en 24, Sprang-Capelle: kappen 1 populier (tst Kap) Datum ontvangst 06-08-2020)
Procedure 1a is van toepassing.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 13 augustus 2020 tot en met 23 september 2020

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

de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
heeft gelegd:
Drunenseweg 21b Waalwijk: brandveilig gebruiken van
een bouwwerk (scouting en kinderopvang BSO) (tst Brandveilig gebruiken bouwwerk) Datum ontvangst 22-02-2020
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing.
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Veerweg 16 Waalwijk: aanbrengen bewegwijzering (tst
Bouw) Datum bekendmaking 21-07-2020
Margrietlaan 9 Waspik: kappen 1 esdoorn (tst Kap) Datum bekendmaking 21-07-2020
Debussysstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E,
nr. 6041): intensief snoeien 1 wilg (tst Kap) Datum bekendmaking 21-07-2020
Grotestraat 324 Waalwijk: splitsen pand in 2 zelfstandige appartementen (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 21-07-2020
Van Hilststraat 12 Waalwijk: plaatsen fietsenstalling
(tst Bouw) Datum bekendmaking 22-07-2020
H.J.M. Wiegersmastraat 15 Waspik (kavel 5): bouwen
woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 23-07-2020
Burgemeester Moonenlaan 5 Waalwijk: gewijzigd
uitvoeren transformatie t.w. toevoegen 2 appartementen,
gevelaanpassingen, interne veranderingen, aanpassing galerijen naar het binnenterrein, verplaatsen techniekruimte
naar 2e verdieping (tst Bouw tst Wijzigen monument) Datum bekendmaking 23-07-2020
St. Antoniusstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie
D, nr. 3906): dunning 3 berken (tst Kap) Datum bekendmaking 28-07-2020
St. Crispijnstraat 2 Waalwijk: bouwen bijgebouw (tst
Bouw) Datum bekendmaking 29-07-2020
Wilgenplantsoen 15 Waspik: plaatsen dakkapel (tst
Bouw) Datum bekendmaking 29-07-2020
Scharlo 14 Waspik: verlengen aanlegsteigers (tst Bouw
tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-07-2020
Burgemeester de Geusstraat 67 Waalwijk: bouwen
woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels
tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 30-07-2020
Eerste Zeine 96 Waalwijk: gevelrenovatie (tst Bouw)
Datum bekendmaking 30-07-2020
Mr. Van Coothstraat 41 Waalwijk: verbouwen gemeentelijk monument en bouwen tuinhuis/overkapping (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Wijzigen
monument) Datum bekendmaking 04-08-2020
Putstraat 49 Waalwijk: kamergewijs verhuren woning
t.b.v. 4 personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 07-08-2020
Pakketweg 1 Waalwijk: plaatsen magazijnstellingen (tst
Bouw) Datum bekendmaking 06-08-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Herman Boerhaavestraat, kavel 22, Waspik: bouwen
woning (tst Bouw) Datum bekendmaking 27-07-2020
Hoogeindse Rondweg Waalwijk (kad. Waalwijk sectie G nrs. 1329 en 1330 en sectie K nrs. 665, 171 en
1156): kappen 23 elzen t.b.v. project GOL (tst Kap) Datum bekendmaking 22-07-2020
Distelplein-Larixplein Waalwijk: bouwen 6 appartementencomplexen (tst Bouw) Datum bekendmaking 0608-2020
Ten noorden A59 en ten oosten Afwateringskanaal
(boomvak 13 en 14) en ten zuiden van de A59 en
ten oosten Afwateringskanaal (boomvak 18) (kad.
Waalwijk sectie K, nr. 82 en sectie L, nr. 1953): kappen van 25 Canadese populieren en 5 Amerikaanse eiken
ten behoeve van project GOL (tst Kap) Datum bekendmaking 04-08-2020
Halve Zolenpad, ten westen en ten oosten van de
spoorbrug nabij het Afwateringskanaal (kad. Waalwijk sectie H, nrs. 154 en 639): kappen van 19 zomereiken, 2 berken, 1 wilg en 23 espen ten behoeve van
project GOL (tst Kap) Datum bekendmaking 05-08-2020
Achter de Hoven 2h Sprang-Capelle: uitbreiden woning
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
bekendmaking 06-08-2020
Prof. de Savornin Lohmanpark 92b Waalwijk: wijzigen bestemming in fysiopraktijk (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 06-08-2020
Van der Duinstraat 133 Sprang-Capelle: kamergewijs
verhuren woning t.b.v. 5 personen (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 30-07-2020

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

Jozef Israëlsstraat 13 Sprang-Capelle: kamergewijs
verhuren woning t.b.v. 3 personen (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 30-07-2020
Van Liemptstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie L,
nr. 731): bouwen bedrijfspand (tst Bouw tst In- of uitrit)
Datum bekendmaking 03-08-2020
Stationsstraat 60/hoek Julianastraat Waalwijk: verbouwen winkelpand naar appartementen (tst Bouw) Datum bekendmaking 03-08-2020
Procedure 1a is van toepassing.
BESLUIT WAARBIJ DE BESLISSING OP DE
AANVRAAG TOT 18 OKTOBER 2020 IS OPGESCHORT
Winkelcentrum De Els, zijde Grotestraat, Waalwijk:
realiseren 6 appartementen (tst Bouw) Datum bekendmaking 23-07-2020
Procedure 1a is van toepassing.
UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunning is verleend:
Zuidhollandsedijk Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie B, nr. 6323): bouwen woonhuis (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst In- of uitrit) Datum ter
inzagelegging besluit 13-08-2020
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 324 Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 324 en 324a Datum bekendmaking 21-07-2020
H.J.M. Wiegersmastraat Waspik (kavel 5): vaststellen
nummeraanduiding 15 Datum bekendmaking 23-07-2020
Zuidhollandsedijk Sprang-Capelle (kad. Sprang sectie B nr 6323): vaststellen nummeraanduiding 24 Datum
bekendmaking 23-07-2020
Burgemeester Moonenlaan 5 Waalwijk: intrekken
nummeraanduiding 5, vaststellen nummeraanduiding 5, 5
10 en 5 11 Datum bekendmaking 23-07-2020
Burgemeester de Geusstraat Waalwijk (kad. Sprang,
sectie C, nr. 3026): vaststellen nummeraanduiding 67
Datum bekendmaking 30-07-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN EEN
OMGEVINGSVERGUNNING NIEUWBOUW WONING
ZUIDHOLLANDSEDIJK 24 SPRANG-CAPELLE
Het college van de gemeente Waalwijk heeft op 23 juli
2020 een omgevingsvergunning verleend om op de locatie
Zuidhollandsedijk te Sprang-Capelle, kadastraal bekend
gemeente Sprang, sectie B, nummer 6323, een woning te
bouwen.
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom
heeft het college van Waalwijk op 23 juli 2020 een besluit
hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder
vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder en
het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder.
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN EEN
OMGEVINGSVERGUNNING GENAAMD “GROTESTRAAT
324 TE WAALWIJK”
Het college van de gemeente Waalwijk heeft op 21 juli
2020 een omgevingsvergunning verleend om op de locatie
Grotestraat 324 te Waalwijk, kadastraal bekend gemeente
Waalwijk, sectie D, nummer 729, het pand te splitsen in
twee zelfstandige appartementen.
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom
heeft het college van Waalwijk 21 juli 2020 een besluit
hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder
vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder en
het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder.
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

• De heer C.M.J. Smits voor het aanwezig hebben van
een kansspelautomaat in het horecabedrijf Cafe d’Ouwe
Haven, gelegen aan de Veerstraat 1 in Waspik. Besluit
verzonden op 31 juli 2020.
• Verklaring van geen bedenkingen Wielercomite Kaatsheuvel voor het verkrijgen van toestemming om over
Waalwijks grondgebied te fietsen. Tijdens de 3e Efteling
Omloop van Hil & Moer op 20 september 2020. Besluit is
verzonden op 31 juli 2020.
• De heer M.C.M. Daamen voor een exploitatievergunning
voor een horecagelegenheid bij Dansschool M&S V.O.F,
op de locatie gelegen aan de Grotestraat 38a in Waalwijk. Besluit is verzonden op 27 juli 2020.
• De heer M.C.M. Daamen voor een Drank- en horecavergunning voor een horecagelegenheid bij Dansschool M&S
V.O.F., op de locatie gelegen aan de Grotestraat 38a in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 27 juli 2020.
• Mevrouw Dirkx voor het organiseren van de officiële
Opening Voedselbos Waspik. Het evenement vindt plaats
op vrijdag 11 september 2020 van 15.00 uur tot 17.00
uur en op zaterdag 12 september 2020 van 10.00 uur
tot 16.00 uur, op de locatie Vrouwkensvaartsestraat 12c,
pecreel Voedselbos in Waspik. Besluit is verzonden op 6
augustus 2020.

VERKEER
WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel
overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk
is.
Waalwijk:
Grotestraat t.h.v. huisnummer 341a. 17-08-2020 tot en
met 19-08-2020 i.v.m. rioolwerkzaamheden
Groenstraat en Putstraat: 17-08-2020 tot en met 11-092020 verkeershinder i.v.m. rioolwerkzaamheden ondergronds
Ookweg – vanaf Eendennestweg tot aan het huisnummer
31: 17-08-2020 tot en met 18-09-2020 i.v.m. herbestratingswerkzaamheden.
Sprang-Capelle:
Achter de Hoven – gedeelte tussen huisnummer 1 en 2 G:
17-08-2020 tot en met 11-092020 i.v.m. rioolwerkzaamheden
Willem van Gentsvaart – gedeelte vanaf Hoofdkorfweg tot
aan gemeentegrens Heusden: 17-08-2020 tot 11-09-2020
i.v.m. asfaltwerkzaamheden
Waspik:
Geen wegafsluitingen
VERKEERSBESLUIT 12 AUGUSTUS 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
het parkeren op de Wilhelmina Druckerstraat voor de ingang van het flatgebouw Burgemeester Teijssenlaan 35
tot en met 63 te Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve
van een passagier het voertuig dat in eigendom is van de
bewoner van de Burgemeester Teijssenlaan 35 te Waalwijk
door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6
van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 11 augustus 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:
Spuiterij Rijken, Nederveenweg 12 Sprang-Capelle
Bol.com, Pakketweg 2 Waalwijk
SIG Logistics, Industrieweg 17 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage
van 13 augustus 2020 tot en met 9 september 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.
MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend,
dat voor de volgende inrichting, maatwerkvoorschriften
zijn gesteld:
Adres: Torenstraat 6 Waalwijk, Lidl Nederland GmbH
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften met betrekking tot het aspect geluid.
Datum verzending: 21 juli 2020
De beschikking ligt ter inzage van 13 augustus 2020 tot en
met 23 september 2020 bij de gemeente Waalwijk.
Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in
te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan
met ingang van de dag na toezending van het besluit. De
schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden
toegezonden aan burgemeester en wethouders van de
gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het
besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit. Daarom kan een belanghebbende, op grond van
artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode,
naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rechtbank Zeeland
- West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

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.
• P.M. Wysocki, geboren op 05-01-1983, de datum van
het voornemen is 24-06-2020, het besluit is genomen
op 22-07-2020
• H. Graca da Fonseca, geboren op 10-07-1973, de
datum van het voornemen is 24-06-2020, het besluit is
genomen op 23-07-2020
• J.P. Pinto Mendes, geboren op 24-02-1997, de datum
van het voornemen is 24-06-2020, het besluit is genomen op 23-07-2020
• R. Lemos Vasconcelos, geboren op 22-12-1998, de
datum van het voornemen is 24-06-2020, het besluit is
genomen op 27-07-2020.
• H.J.C. van Dijk, geboren op 12-06-1987, de datum van
het voornemen is 01-07-2020, het besluit is genomen
op 30-07-2020.
• A. Akdogan, geboren op 01-12-1974, de datum van het
voornemen is 01-07-2020, het besluit is genomen op
04-08-2020
• T.M. Wazny, geboren op 19-02-1996, de datum van het
voornemen is 08-07-2020, het besluit is genomen op
04-08-2020
• J.M. Fudyma, geboren op 10-05-1981, de datum van
het voornemen is 02-07-2020, het besluit is genomen
op 04-08-2020
• D.B. Reiber, geboren op 30-12-1968, de datum van het

voornemen is 01-07-2020, het besluit is genomen op
04-08-2020
Procedure 3 is van toepassing.
ADRESONDERZOEKEN PERSONEN MET BRIEFADRES
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon een
briefadres heeft, maar niet meer bereikbaar is op het
adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staat 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 onderstaande persoon met ingang van de
datum van het voornemen niet meer bij te houden en deze
persoon 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 persoon tevens
een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.
• C. Kamerbeek, geboren op 19-10-1995, de datum van
het voornemen is 05-08-2020
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 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.
• R.A. Margarita, geboren op 09-04-1963, de datum van
het voornemen is 24-07-2020
• H. Gülşen, geboren op 16-11-1968, de datum van het
voornemen is 24-07-2020
• A. Uyrum, geboren op 19-05-1994, de datum van het
voornemen is 24-07-2020
• S. Rahayu, geboren op 24-05-1983, de datum van het
voornemen is 24-07-2020
• D. Yilmaz, geboren op 22-07-1991, de datum van het
voornemen is 30-07-2020.
• R. Zatko, geboren op 07-02-1982, de datum van het
voornemen is 30-07-2020.
• S.K. Tunajek, geboren op 20-09-1986, de datum van
het voornemen is 03-08-2020.
• P. Bohus, geboren op 12-10-1977, de datum van het
voornemen is 04-08-2020
• K. Csekey, geboren op 26-07-1985, de datum van het
voornemen is 04-08-2020
• J.G. Andjole, geboren op 27-10-1991, de datum van
het voornemen is 04-08-2020
• S.S. Staneva, geboren op 01-03-1997, de datum van
het voornemen is 04-08-2020
• S.S. Stanev, geboren op 10-05-2001, de datum van het
voornemen is 04-08-2020
• H.B. Akgöl, geboren op 01-06-1980, de datum van het
voornemen is 04-08-2020
• M.D. Milenov, geboren op 22-07-1997, de datum van
het voornemen is 05-08-2020
• M.M. Majdajski, geboren op 18-08-1979, de datum van
het voornemen is 05-08-2020
• H. Yilmaz, geboren op 09-12-1987, de datum van het
voornemen is 05-08-2020
• S. Rekovic, geboren op 01-02-1971, de datum van het
voornemen is 05-08-2020
• M.D. Holmes, geboren op 05-03-1957, de datum van
het voornemen is 06-08-2020
• A. Dubrovskis, geboren op 18-02-1992, de datum van
het voornemen is 06-08-2020
• Mubarek Mussa Mohamed, geboren op 02-02-1993,
de datum van het voornemen is 07-08-2020
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen
binnen 2 weken na publicatie.

