Woensdag 22 juli 2020

Corona en vakantie

e

Veel mensen kiezen dit jaar voor
een vakantie in Nederland. Als
je tijdens je vakantie klachten
krijgt die passen bij het coronavirus, dan hoef je niet naar huis
voor een testafspraak. Blijf op je
vakantieadres en vermijd zoveel

mogelijk andere mensen. Bel
naar 0800-1202 en maak een
testafspraak in de buurt van je
vakantieadres.
Meer informatie vind je op
www.rijksoverheid.nl/coronatest

Diplomazwemmen in
zwembad Olympia
Zaterdag 11 juli mochten de
kinderen eindelijk weer diplomazwemmen in zwembad
Olympia. Het hoogtepunt waar
de kinderen en zwemonderwijzers samen naar toe werken.
Sinds 18 mei zijn de zwemlessen in fases opgestart. Een
periode waarin alles anders
was dan voor de coronacrisis.
Zo mocht de zwemonderwijzer
niet in het water en moesten
kinderen thuis omkleden.
Kinderen komen in een badjas
naar het zwembad en dankzij
de inzet van iedereen loopt het
soepel en goed. Ook het diplomazwemfeestje werd anders
ingericht. Helaas mocht er maar
één ouder per kind mee naar

ONLINE REGELEN

binnen, maar de aanwezige
ouders genoten wel voor twee!
Tijdens het afzwemmen voor
het C-diploma was iemand van
de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid) aanwezig. Zij kwam
langs om zwembad Olympia
een beoordeling te geven. Er
werd zowel gekeken naar het
niveau als naar de organisatie.
Op alle onderdelen werd het
zwembad beoordeeld met de
hoogst mogelijke scores. Hier
zijn we ontzettend trots op!
Wil je meer weten over zwemlessen of vrijzwemmen?
Kijk dan op onze website:
www.zwemmeninwaalwijk.nl

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

BALIE TEAM WIJZ

Open GO-dag op 5 september
Om te laten zien hoe veelzijdig
het sport- en cultuuraanbod
in gemeente Waalwijk is,
organiseert GOWaalwijk op
zaterdag 5 september de Open
GO-dag. Aanbieders van sport
en cultuur: doe mee! Inwoners:
noteer de Open GO-dag alvast
in je agenda!
Iedere aanbieder van sport, beweging, muziek, theater, kunst
en andere creatieve uitingen is
door GOWaalwijk uitgenodigd
om op zaterdag 5 september de
deuren te openen en een leuke
activiteit te organiseren. Wat
ze organiseren, mogen ze zelf

bepalen. GOWaalwijk brengt
het aanbod in een gezamenlijk
programma onder de aandacht.
Er hebben zich al tal van clubs,
verenigingen en organisaties
aangemeld. Aanbieders van
sport en cultuur die ook mee
willen doen, kunnen zich tot
uiterlijk maandag 17 augustus
aanmelden. Stuur hiervoor een
mail aan info@gowaalwijk.nl.
Beschrijf daarin de activiteit(en)
en vermeld ook de tijden en
locatie.

In verband met het coronavirus is de balie van team
WijZ tot 1 september alleen
telefonisch bereikbaar.

Kijk voor meer informatie op
www.gowaalwijk.nl/opengodag

ME T NIX
ER THUI MA AK IK
EEN FEES OOK
STJE VA
N

In de zomerperiode, van 13
juli tot en met 21 augustus,
is het loket van maandag tot
en met donderdag bereikbaar
tussen 08.30 - 12.30 uur via
0416-683456. Het loket is
in deze periode op vrijdag
telefonisch niet bereikbaar.
Heb je een formulier nodig?
Dan kun je deze downloaden
via www.waalwijzer.nl Per
mail, via info@waalwijk.nl, of
per post kun je het formulier
naar ons terugsturen.

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

Voeren en dieren dumpen bij hertenkamp Lido
Veel inwoners genieten van het
hertenkamp bij het Lido. We merken echter dat er de laatste tijd
veel dieren en overtollig voedsel
wordt gedumpt.
Dieren dumpen
Regelmatig worden hanen,
kippen en konijnen over het hek
gezet in het hertenkamp. We
zien vaak dat dit tot agressie lijdt
tussen de dieren. Met name de
hanen vechten elkaar letterlijk
de tent uit. In de vakantietijd
nemen deze ‘dumpingen’ toe.
Dit is niet goed voor de dieren.
Het hertenkamp is geen opvangplaats. We kunnen deze dieren
geen onderdak bieden.

Niet voeren
Er wordt ondanks de waarschuwingsbordjes veel overtollig
voedsel, zoals brood, groenteen fruitresten en soms zelfs
tuinafval, bij het hertenkamp
achtergelaten. De dieren in het
hertenkamp krijgen speciale
voeding en grazen het gras. Van
dit extra gedumpte voer worden
de dieren te zwaar en ze kunnen
zelfs ziek worden. Er blijft ook
veel van dit voedsel liggen. Dit
trekt ongedierte zoals ratten en
muizen aan. Voer de dieren bij
het hertenkamp dus niet zelf!

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:
Jan Steenstraat 9 Waalwijk: verbreden uitrit (tst In- of
uitrit) Datum ontvangst 05-07-2020
Kloosterweg 7 Waalwijk: uitbreiden woning (tst Bouw
tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst
08-07-2020
Distelplein/Larixplein Waalwijk: realiseren 6 appartementencomplexen (tst Bouw) Datum ontvangst 30-06-2020
Scharlo 14 Waspik: verlengen aanlegsteigers (tst Bouw
tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst
07-07-2020
Kerkstraat 120 Waalwijk: plaatsen dakkapel zij-dakvlak
(tst Bouw) Datum ontvangst 13-07-2020
Nies van der Schansstraat 23c Sprang-Capelle: wijzigen achtergevel (tst Bouw) Datum ontvangst 16-07-2020
Sluisweg 36 Waalwijk: bouwen distributiecentrum met
kantoor (tst Bouw tst In- of uitrit) Datum ontvangst 10-072020
Da Costastraat 2 Waalwijk: vestigen arbeidsmigranten
(tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst
14-07-2020
Van Hilststraat 5 Waalwijk: bouwen bedrijfshal (tst
Bouw) Datum ontvangst 14-07-2020
Dr. Kuyperlaan/hoek Dr. Schaepmannlaan Waalwijk:
aanleggen tijdelijke marktplaatsvoorziening (tst Handelen
in strijd ruimtelijke regels tst Werk uitvoeren) Datum ontvangst 15-07-2020
Dr. Kuyperlaan/hoek Dr. Schaepmannlaan Waalwijk:
tijdelijk plaatsen snackbar (tst Bouw) Datum ontvangst 1607-2020
Van Hilststraat 19 Waalwijk: plaatsen magazijnstellingen (tst Bouw) Datum ontvangst 16-07-2020
Margrietstraat 1-71 Waalwijk: brandveilig gebruiken
pand (tst Brandveilig gebruik) Datum ontvangst 16-072020
Haven 8 Oost Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr.
672): realiseren autobedrijf (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 15-07-2020
Kloosterweg 27 Waalwijk: aanpassen antenne opstelpunt KPN op gemeentelijk monument (tst Wijzigen monument tst Bouw) Datum ontvangst 14-07-2020
Pastoor Kesselhof 18 Waalwijk: vervangen buitenpleisterwerk (tst Bouw tst Wijzigen monument) Datum ontvangst 10-07-2020
Poelruitstraat 4 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (tst
Bouw) Datum ontvangst 09-07-2020
Grotestraat 342 Waalwijk: splitsen 1 appartement naar
2 appartementen (tst Bouw) Datum ontvangst 08-07-2020
Kasteellaan 6 en Burg. Verwielstraat 2b Waalwijk:

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

plaatsen nieuwe kozijnen en intern verbouwen pand (tst
Bouw) Datum ontvangst 23-06-2020
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:
Akkerlaan/Drunenseweg Waalwijk (kad. Waalwijk,
sectie H, nr. 1669): kappen 63 bomen (tst Kap) Datum
ontvangst 01-04-2020
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Hooisteeg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G, nr.
541): realiseren kiosk in stadstuin (tst Bouw) Datum bekendmaking 10-07-2020
De Kroonweg 10 Waalwijk: inpandig verbouwen distributiecentrum (tst Bouw) Datum bekendmaking 15-07-2020
Capelse polder Sprang-Capelle (kad. Capelle, sectie
N, nrs. 163, 340, 341, 347, 348, 349, 791, 795): verbreden bestaande watergangen, graven nieuwe sloot en
aanleggen tijdelijke halfverharding (tst Werk uitvoeren)
Datum bekendmaking 16-07-2020
Sluisweg (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1534), Industrieweg (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 1126) en
Schouwslootweg (kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1535)
Waalwijk: kappen 25 essen en 7 eiken ivm slechte conditie (tst Kap) Datum bekendmaking 22-07-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Besluit waarbij de beslissing op de aanvraag tot 31
augustus 2020 is opgeschort
Grotestraat 37a Waalwijk: renovatie zijgevels woning
(tst Wijzigen monument) Datum bekendmaking 16-072020
Procedure 1a is van toepassing.
Besluit waarbij de beslissing op de aanvraag tot 17
augustus 2020 is opgeschort
Julianalaan 49 Sprang-Capelle: onderhoud en vervangen kozijnen, deuren en ramen (tst Wijzigen monument)
Datum bekendmaking 16-07-2020
Procedure 1a is van toepassing.
Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Duikerweg 28 Waalwijk: uitbreiden opslag brandblus-

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

sers, aantal ledigingen CO2 brandblussers verhogen, doorzet brandblussers verhogen, extra euralcode toevoegen,
doorzet LPG reservoirs verkleinen en overpompen van hoeveelheid LPG beperken (tst Milieu) Datum terinzagelegging
besluit 23-07-2020
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN
Publicatie Omzettingsvergunningen op basis van de
“huisvestingsverordening Waalwijk 2018-2021”
Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6
weken is verlengd
Händelstraat 13 Waalwijk: omzetten zelfstandige naar
onzelfstandige woning t.b.v. verhuur aan 5 personen Datum
bekendmaking 15-07-2020
Procedure 1a is van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak
voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196”
Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van
Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de voormalige Prisma-locatie aan de Wijnruitstraat 196 te Waalwijk.
Het college is voornemens medewerking te verlenen aan
het tot stand komen van dit bestemmingsplan voor het
realiseren van 18 appartementen op dit perceel.
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat
u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en
dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan
een onafhankelijke instantie.
Inspraak
Op 14 juli 2020 heeft het college van Waalwijk besloten
om het voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196” in procedure te brengen en hierop inspraak te
verlenen. Met dit plan wordt de bouw van 18 appartementen aan de Wijnruitstraat 196 Waalwijk mogelijk gemaakt.
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196” ligt met bijbehorende documenten met ingang

van 6 augustus 2020 a.s. gedurende 6 weken (t/m
16 september 2020) voor een ieder ter inzage bij
de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, 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 inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk
of mondeling naar voren brengen bij het college
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Ook het indienen van een inspraakreactie per emailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht
kan alleen in behandeling worden genomen als
het is verstuurd naar de algemene postbus: info@
waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet
die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via
zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, onder
vermelding van inspraakreactie voorontwerp-be-

stemmingsplan “Waalwijk, Wijnruitstraat 196”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met de
heer J. Kroes via jkroes@waalwijk.nl of telefonisch
via 0416 – 683931.
Informatie plan
In verband met de huidige maatregelen in het kader van het coronavirus, kan op dit moment geen
inloopbijeenkomst ingepland worden.
Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de nieuwbouw aan de Wijnruitstraat
196. Ook kunt u hier een presentatiefilm bekijken
waarin we u uitgebreid het plan laten zien en toelichten.
Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer
J. Kroes via jkroes@waalwijk.nl of telefonisch via
0416-683931.

MILIEU WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene
regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Venrode 2 t/m 68 Waalwijk en Velder 1 t/m 14, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 juli 2020 tot
en met 19 augustus 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. 0416683456.

