Woensdag 2 september 2020

Praat mee over het opwekken van
duurzame energie

Meld je nu aan voor de
Duurzaamheidsprijs 2020!
Heb jij je al aangemeld voor de
Duurzaamheidsprijs 2020? Met
een duurzaam initiatief dat begonnen is of nog loopt in 2020
maak je kans op een duurzame
prijs ter waarde van € 300,-!
Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van je omgeving of het
tegengaan van voedselverspilling. Maar onder duurzaamheid

valt ook spullen inzamelen voor
iemand die het moeilijk heeft of
tijd doorbrengen met mensen die
eenzaam zijn. En zo zijn er nog
veel meer duurzame acties. Aanmelden kan nog tot 8 september!
Kijk voor meer informatie op
www.waalwijk.nl/
duurzaamheidsprijs

CONTACT MET
OMBUDSCOMMISSIE
Heb je een klacht over de
manier waarop de gemeente
Waalwijk met je omgaat?
Waalwijk heeft een eigen onafhankelijke Ombudscommissie.
Zij is telefonisch en per mail
bereikbaar. Het kan gaan over
alle onderwerpen die te maken
hebben met de gemeente.
Vanwege de corona-richtlijn om
zoveel mogelijk thuis te werken
houdt de Ombudscommissie
nog geen spreekuur.

Om klimaatverandering af te remmen is het opwekken van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, nodig. We hebben
onderzocht hoe we dit het beste kunnen doen en onder welke
voorwaarden. Dit staat beschreven in de ‘Kadernota Grootschalige
Opwek Duurzame Energie’. Een notitie met voorwaarden en regels
die gebruikt kan worden om nieuwe projecten voor windenergie en
zonne-energie te beoordelen.
De kadernota is nog niet klaar. Het is een concept. Om de kadernota af te maken, wil de gemeente Waalwijk weten welke voorkeuren inwoners en ondernemers hebben. De gemeenteraad heeft
de kadernota, met een aantal wijzigingen, in februari van dit jaar
vrijgegeven voor inspraak.
Reageren
Inwoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren
reageren op de concept kadernota. Zo ontvangt ieder huishouden
in de gemeente Waalwijk eind augustus een uitnodiging per post
voor het invullen van een online vragenlijst. Aan deze enquête kan
uit ieder huishouden één persoon (16+) deelnemen.
Het invullen van deze online vragenlijst kan tot 1 oktober op
www.waalwijk.nl/duurzame-energie
In Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk worden er drie bijeenkomsten georganiseerd op 16, 23 en 29 september. Voor iedere bijeenkomst kunnen maximaal 15 deelnemers zich aanmelden via de
website. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemers vragen
stellen, gesprekken voeren en een reactie achterlaten. Daarnaast is
het mogelijk om een reactie te sturen naar het college van Waalwijk. Dit kan door een brief of door een e-mail te sturen naar
info@waalwijk.nl
Raadsvoorstel in december
De resultaten van de enquête, de opgehaalde input uit de bijeenkomsten en de ingezonden reacties, worden meegenomen in het
raadsvoorstel over de definitieve kadernota. De behandeling van dit
raadsvoorstel staat gepland in december 2020.
Meer informatie
Meer informatie over de concept kadernota vind je op
www.waalwijk.nl/duurzame-energie

Kijk voor meer informatie op
www.waalwijk.nl/ombudscommissie,
stuur een bericht naar
ombudscommsisie@waalwijk.nl
of bel naar 06-55227260.

Buurtplatform Hoplr start in Waalwijk,
Waspik en Sprang-Capelle

OPENINGSTIJDEN
TEAM WIJZ

Foto’s bekijken we tegenwoordig op Instagram. Via Facebook en
WhatsApp staan we voortdurend in contact met onze vrienden. Maar
onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk
contact met ze. Dat kan nu met Hoplr, een reclamevrij online buurtplatform, waarop je vanaf nu je buurt en je buren kan vinden en
dingen met elkaar kan delen.

Openingstijden balie
De balie van Team WijZ is tot
1 december gesloten in
verband met het coronavirus.
Je kunt telefonisch contact met
ons op te nemen.

Wat is Hoplr?
Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk (hoplr.com, iOS,
Android) voor buurten. Het netwerk focust op sociale interactie
tussen inwoners en hun betrokkenheid binnen de buurt. Hoplr
buurten zijn geografisch afgebakend en gesloten voor de omliggende buurten. In tegenstelling
tot de meeste sociale netwerken
is Hoplr vrij van reclame. Zo beschermen zij de privacy van hun
gebruikers en is er geen commercieel gebruik van data.

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

Hoe werkt Hoplr?
Op het platform kun je berichten
plaatsen en met elkaar in gesprek
gaan. Je kunt ook een oproep
plaatsen of een vraag stellen
aan je buren. De gemeente
Waalwijk doet mee aan Hoplr
om buurtgericht berichten te
plaatsen over bijvoorbeeld wegafzettingen, ophalen van afval of
groenonderhoud. Ook wordt het
door ons gebruikt om de buurt

mee te laten denken over nieuwe
initiatieven en samen te werken.
De gemeente ziet de onderlinge
buurtberichten niet. Het buurtnetwerk is dus vooral van
buren en buurten.
Hoe kan ik me aanmelden?
Komende drie weken bezorgen
vrijwilligers een brief van Hoplr
met meer uitleg over het platform. Ook lees je hierin hoe je je
kunt aanmelden.
Ik heb geen brief ontvangen
Het kan zijn dat je geen brief hebt
ontvangen. Bijvoorbeeld als je
een nee/nee sticker op de deur
hebt. Ben je wel geïnteresseerd
en wil je je aanmelden? Download de mobiele app of ga naar
www.hoplr.com/stad/waalwijk en
vul je adres in.

Telefonische bereikbaarheid
Team WijZ is elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8.3012.30 uur op telefoonnummer
0416-683456.

Ik heb een vraag
Voor meer informatie over Hoplr
kijk op www.hoplr.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

Agenda

Agenda van het Forum:
• Brief van bewoners en bedrijven van de Prof.
Keesomweg over de verkeersveiligheid.
• Evenementenvisie.
• Coronacrisis: financiële situatie
van subsidiepartners.
• Ter beschikkingstelling van uitvoeringskrediet
voor realisatie van het schoenenmuseum.

Waalwijks podium

Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad? Dat kan
tijdens het Waalwijks podium. Wilt u zich hiervoor
aanmelden? Neem contact op met griffie@waalwijk.nl
tel. 0416-683445). Dan overleggen we met u
hoe u dit kunt doen in deze tijd van corona.
Woensdag 2 september in het stadhuis:
19.30 uur: Forum
Inwoners en organisaties bespreken met de
raad raadsvoorstellen, die op de agenda van
Besluit (A) van 2 september én brieven aan de
raad. Helaas is het – vanwege de coronacrisis
– niet meer mogelijk aan te melden.

Na het Forum: Besluit (A)
In deze vergadering 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 17 september.
• Evenementenvisie
• Wijziging verordening Precariobelasting 2020
• Herstelbesluit vaststelling
bestemmingsplan ‘’Gemend Gebied”
• Participatiebeleid
• Afwijkingsprocedure garageboxen
(wilgenplantsoen) Lindenheuvel ong te Waspik
• Gemeenschappelijke regeling Streekarchief
Langstraat Heusden Altena 2020

• Ter beschikkingstelling uitvoeringskrediet
voor realisatie van het schoenenmuseum
• Vestiging wet voorkeursrecht
gemeente Haven 8 afronding
• Coronacrisis: financiële situatie van subsidiepartners
• Vaststellen bestemmingsplan Van der
Duinstraat/Jacob Marisstraat
Deze vergadering is vanwege het Coronavirus
niet voor het publiek toegankelijk maar te volgen
via een livestream op waalwijk.notubiz.nl
Informatie en aanmelden
De agenda ’s en stukken van deze vergaderingen
staan op waalwijk.notubiz.nl Neem voor
vragen of aanmelden contact op met de griffie:
griffie@waalwijk.nl of 0416 – 683445.

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:
Wendelnesseweg-Oost 110 Sprang-Capelle: het legaliseren van 8 reeds gekapte bomen (tst kap) Datum ontvangst 20-08-2020
Mr. van Coothstraat 2 Waalwijk: wijzigen gevelreclame
pinautomaat (tst bouw) Datum ontvangst 19-08-2020
Burg. Meijerstraat 33 Sprang Capelle: het bouwen van
een dakopbouw (tst bouw) Datum ontvangst 01-08-2020
Eerste Zeine 122 Waalwijk: het bewonen van een bedrijfspand (tst handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
ontvangst 29-07-2020
Grotestraat 203 Waalwijk: realiseren van een zolderappartement (tst handelen in strijd ruimtelijke regels, tst
bouw) Datum ontvangst 24-08-2020
Markt 8b Waalwijk: plaatsen van een windscherm (tst
handelen in strijd ruimtelijke regels, tst bouw) Datum ontvangst 03-08-2020
Besoyensestraat 93 Waalwijk: realiseren woning binnen een voormalige detailhandels locatie (tst handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 22-07-2020
Van Duvenvoordestraat 28 Waalwijk: het plaatsen van
een dakkapel (tst bouw) Datum ontvangst 18-08-2020
Procedure 1a is van toepassing.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van donderdag 3 september 2020 tot en met
woensdag 14 oktober 2020 de volgende ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage heeft gelegd:
Zijlweg 16 te Waalwijk: toevoegen voorschriften ten
aanzien van de biologische waterzuivering (tst handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 13-06-2020
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 3 september 2020 tot en met 15 oktober
2020 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Raadhuisplein 1 Waalwijk: de transformatie van een
voormalig gemeentekantoor plus uitbreiding tot een nieuw
schoenenmuseum, met ondersteunend café, museumwinkel, materialenwerkplaatsen, kenniscentrum, auditorium
en businessclub (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke

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

regels tst Wijzigen Rijksmonument tst Werk uitvoeren tst).
Datum ontvangst 21-05-2020
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Sprangseweg 1 Waalwijk: verplaatsen uitrit (tst uitrit
aanleggen of veranderen) Datum bekendmaking 01-092020
Van Liemptstraat 12 Waalwijk: het bouwen van een
bedrijfsgebouw (tst Bouw, tst handelen in strijd ruimtelijke
regels, tst uitrit aanleggen of veranderen) Datum bekendmaking 25-08-2020
Schutweg 6 Waalwijk: verplaatsen en in werking hebben houtzagerij (tst milieu) Datum bekendmaking 26-082020
Van der Duinstraat 133 Sprang-Capelle: kamergewijs
verhuren 5 personen (tst handelen in strijd ruimtelijke
regels) Datum bekendmaking 26-08-2020
Jozef Israëlsstraat 13 Sprang-Capelle: kamergewijs
verhuren 5 personen (tst handelen in strijd ruimtelijke
regels) Datum bekendmaking 27-08-2020
Stationsstraat 60, Julianastraat 23a t/m 23c, 25a
t/m 25d, 27a t/m 27d, Waalwijk: het verbouwen van
een winkel tot 11 appartementen (tst bouw, tst handelen
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 31-082020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG TOT 27 OKTOBER 2020 IS OPGESCHORT
Grotestraat 279 Waalwijk: verbouwen van een winkel
tot 4 appartementen (tst bouw) Datum bekendmaking 0209-2020
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:
Julianastraat 23a t/m 23c, 25a t/m 25d, 27a t/m
27d, Waalwijk: huisnummeringsbesluit Datum bekendmaking 31-08-2020
Procedures 1a en 3 zijn 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 VERGUNNINGEN
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS
VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omzettingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 48 Waalwijk: Omzetting van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte waarbij
verhuur plaatsvindt aan 5 personen die geen huishouden
vormen Datum bekendmaking 26-08-2020
Jozef Israëlsstraat 13 Sprang-Capelle: Omzetting
van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige
woonruimte waarbij verhuur plaatsvindt aan 3 personen
die geen huishouden vormen Datum bekendmaking 27-082020
Procedure 1a en 3 is van toepassing
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
• Stichting Atelier Winterdijk 30b Waalwijk voor het organiseren van GO Waalwijk op zaterdag 5 september 2020
van 12.00 uur tot en met 18.00 uur op de locaties
• Raadhuisplein, het Stadspark en Winterdijk 30b in Waalwijk. Besluit is verzonden op 28 augustus 2020.
• Stichting Scouting Andreas Zijlmansgroep voor het organiseren van de opening van het nieuw scoutinggebouw,
op de locatie Drunenseweg 21b in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 31 augustus 2020.
• Handelsonderneming P. Verschure voor het organiseren
de maishakseldagen op zaterdag 19 september 2020 en
zondag 20 september 2020 van 09.00 uur tot 17.00 uur
op de locatie Valkenvoortweg 31 te Waalwijk. Besluit is
verzonden op 1 september 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 Evenementen.

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.

meentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.

Waalwijk:
Valkenvoortweg t.h.v. brug over het Koningsvliet:
01-09-2020 t/m 11-09-2020 i.v.m. werkzaamheden aan
nutsvoorzieningen. Verkeer vanuit Waalwijk richting Doeveren wordt ter plaatse omgeleid. Voor verkeer vanuit
Doeveren richting Waalwijk gelden geen beperkingen.
Groenstraat en Putstraat: 17-08-2020 tot en met 1109-2020 verkeershinder i.v.m. rioolwerkzaamheden ondergronds.
Ookweg tussen Hoofdkorfweg en gemeentegrens
Heusden: 17-08-2020 tot 11-09-2020 i.v.m. asfaltwerkzaamheden
Overstortweg t.h.v. Kampgraafweg: 24-08-2020 t/m
01-10-2020 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
Omleiding via Mannenbeemdweg, Nieuwe Munnikensteeg
en Kampgraafweg.

VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL
FREDERIK HENDRIKHOF VOOR HET OPLADEN VAN
TWEE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het opladen
van maximaal twee elektrische voertuigen op de strook
openbare parkeerplaatsen in de Frederik Hendrikhof nabij
huisnummer 11.

Sprang-Capelle:
Achter de Hoven – gedeelte tussen huisnummer 1 en
2 G: 17-08-2020 tot en met 11-09-2020 i.v.m. rioolwerkzaamheden
Willem van Gentsvaart – vanaf Eendennestweg tot
aan het huisnummer 31: 17-08-2020 tot en met 1809-2020 i.v.m. herbestratingswerkzaamheden.

VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL
BURGEMEESTER VAN HEYSTLAAN VOOR HET OPLADEN VAN TWEE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het opladen
van maximaal twee elektrische voertuigen op de strook
openbare parkeerplaatsen in de Burgemeester Van Heystlaan tegenover huisnummer 17.

Waspik:
Geen wegafsluitingen
VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL
BURGEMEESTER MOONENLAAN VOOR HET OPLADEN
VAN TWEE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het opladen
van maximaal twee elektrische voertuigen op de strook
openbare parkeerplaatsen in de Burgemeester Moonenlaan
ter hoogte van huisnummer 9.
Het verkeersbesluit is op 3 september gepubliceerd in de
digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 15 oktober
2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL FRANZ
VON SUPPÉSTRAAT VOOR HET OPLADEN VAN TWEE
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het opladen
van maximaal twee elektrische voertuigen op de strook
openbare parkeerplaatsen in de Franz von Suppéstraat ter
hoogte van Franz Lehárpark huisnummer 15.
Het verkeersbesluit is op 3 september gepubliceerd in de
digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 15 oktober
2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Ge-

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

Het verkeersbesluit is op 2 september gepubliceerd in de
digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 12 oktober
2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

Het verkeersbesluit is op 2 september gepubliceerd in de
digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 12 oktober
2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL
JOEP NANINCKSTRAAT VOOR HET OPLADEN VAN
TWEE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het opladen
van maximaal twee elektrische voertuigen op de strook
openbare parkeerplaatsen in de Joep Naninckstraat tegenover huisnummer 1.
Het verkeersbesluit is op 2 september gepubliceerd in de
digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 12 oktober
2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
VERKEERSBESLUIT INTREKKEN
GESLOTENVERKLARING VRACHTVERKEER EN
INSTELLEN GESLOTENVERKLARING AUTOVERKEER
T.H.V. BRUGGETJES TUSSEN FLORIS V LAAN EN
ELZENLAAN TE WAALWIJK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft be-

sloten tot het intrekken van het verkeersbesluit behorende
de geslotenverklaring voor vrachtauto’s en het instellen
van een geslotenverklaring en het aanbrengen van zgn
“varkensruggen” en het instellen van de verplichte rijrichting op de Elzenweg met uitzondering van (brom)fietsers
en het instellen van de verplichte rijrichting op de Floris v
Laan met uitzondering van bromfietsers.
Het verkeersbesluit is op 27 augustus gepubliceerd in de
digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 13 oktober
2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
VERKEERSBESLUIT
Het college van Waalwijk heeft besloten:
• Door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV
1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerhaven schuin voor Putstraat
52 te Waalwijk op te heffen.
Bovenstaand besluit is op 1 september 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en
waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. Het gaat om
het bewerken van bouw- en sloopafval met een mobiele
puinbreker;
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Kok Lexmond B.V., Valeriaanstraan Waalwijk.
De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 8 september tot en met 7 december van 2020, voor naar verwachting hoogstens 10 dagen.
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage
van 3 september 2020 tot en met 30 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.

