Woensdag 19 augustus 2020

Duurzaamheidsprijs 2020

Pas op voor insluipers

Om onze inwoners die duurzaam bezig zijn in het zonnetje te
zetten, reiken we sinds vorig jaar de jaarlijkse Duurzaamheidsprijs
uit. Ook dit jaar zijn wij op zoek naar duurzame acties of initiatieven in onze gemeente. 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. Ben jij betrokken bij
een duurzaam initiatief dat begonnen is of nog loopt in 2020, dat
aansluit bij de Global Goals en woon je in de gemeente Waalwijk?
Meld je dan vóór 8 september aan voor de Duurzaamheidsprijs
en maak kans op een waardevolle, duurzame prijs ter waarde van
€300,-! Kijk op waalwijk.nl/duurzaamheidsprijs

Het is nog steeds vakantietijd.
De vakantieperiode is voor
inbrekers een toptijd! Hoewel
er minder mensen deze zomer
op vakantie gaan, zijn inbrekers
nog altijd scherp.
Bij warm weer staan veel ramen
en deuren open. Een inbreker
weet dat ook. Inbrekers sluipen
je huis binnen en zijn binnen
een paar minuten ook weer

e

weg. Wees alert en sluit deuren
en ramen als je weg gaat, ook al
is het maar voor even.
Tref zelf voorzorgsmaatregelen
om inbraak te voorkomen.
Op de sites
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
en op www.politiekeurmerk.nl
vind je diverse tips.

BALIE TEAM WIJZ
In verband met het coronavirus
is de balie van team WijZ tot
1 december alleen telefonisch
bereikbaar.
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.

ONLINE REGELEN

Creatief in de strijd tegen zwerfafval.
We gaan door!
Een aantal ondergrondse
restafvalcontainers kregen
vorige maand een mooi tuintje.
Ook verfden we verschillende
afvalboodschappen naast de
containers. Zo willen we voorkomen dat mensen afval naast de
ondergrondse containers zetten. Ook voor de textiel-, luier-,
en glascontainers bedachten
we iets creatiefs om afval naast
deze containers tegen te gaan.

mensen wonen met een andere
nationaliteit, komt op de textielen luiercontainers in verschillende talen te staan waar de
container voor is bedoeld. Zo is
het voor iedereen duidelijk hoe
ze met hun afval om moeten
gaan. Rond de glascontainers
brachten we met milieuvriendelijke verf deze boodschap
aan: Te groot formaat? Naar de
milieustraat!

Creatief bij andere containers
Op een aantal plaatsen pakten
we de textiel- en luiercontainers
in met stickers. Op die stickers
is onze skyline te zien met
bekende gebouwen in Waalwijk,
Sprang-Capelle én Waspik. En
omdat in onze gemeente veel

Fotowedstrijd
De luiercontainer bij Het Galgenwiel gaan we inpakken met
een sticker. Daarop staat een
mooie natuurfoto van Het Galgenwiel, gemaakt door één van
onze inwoners. Meer informatie
hierover volgt binnenkort.

Kinderen weer
naar school?
Houd 1,5 meter afstand,
ook onderweg.

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

Laag waterpeil in wateren
Waalwijk-Zuid
In Waalwijk-Zuid (onder andere Akkerlanen, Meerdijk en de Beethovenlaan) wordt het waterpeil in vijvers en sloten hoog gehouden
door water uit de surfvijver bij Het Lido te pompen. Uit onderzoek
blijkt dat als het waterniveau in de surfvijver zakt tot onder 1,50 m
NAP het een negatief effect heeft op het beschermde natuurgebied
in De Loonse en Drunense Duinen. Om die reden heeft Waterschap
Brabantse Delta de pompen stilgezet.
Door de aanhoudende droogte daalt de waterstand in vijvers en sloten sterk. Het is mogelijk dat de wateren droog vallen en daardoor
vissen overlijden. Zie je dit? Meld dit via www.waalwijk.nl/melding
of bel naar 0416-683456.

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

Donderdag 3 september:
Om 19.30 uur: Forum
Inwoners en organisaties kunnen raadsvoorstellen
en brieven met de raad bespreken. Zij kunnen
raadsvoorstellen agenderen, die op de agenda
van Besluit (A) van 3 september staan.

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.
Donderdag 27 augustus om 19.30 uur: Input
De Input bestaat uit twee delen:
1. Informatieronde
Het college informeert de raad over
de volgende onderwerpen:
- Ter beschikkingstelling uitvoeringskrediet
voor realisatie van het schoenenmuseum
- Integraal waterplan
2. Vragenronde
Raadsleden stellen vragen aan het college
over raadsvoorstellen die op de agenda’s
van Besluit (A) op 3 september staan.
Deze bijeenkomst is vanwege het coronavirus
niet voor het publiek toegankelijk maar te volgen
via een livestream op waalwijk.notubiz.nl

Aanmelden voor het Forum op 3 september
Wilt u een raadsvoorstel van Besluit (A) van 3
september agenderen voor het Forum? Dat kan
uiterlijk tot 25 augustus 12.00 uur. Aanmelden
om mee te praten of alleen aanwezig zijn bij
het Forum kan uiterlijk tot 1 september. Stuur
hiervoor een mail naar griffie@waalwijk.nl De
bijeenkomst is alleen toegankelijk na aanmelding.
Op de agenda staat al bespreking van de
brief van bewoners en bedrijven van de Prof.
Keesomweg over de verkeersveiligheid.
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:
Averuitstraat 28 Waalwijk: kamergewijze verhuur aan 4
personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
ontvangst 10-08-2020
Mr. Van Zuylen van Nyeveltstraat 15 Waalwijk:
kamergewijze verhuur aan 4 personen (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 04-08-2020
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:
1e Wittedijk 4 Sprang-Capelle: gebruik garage als woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 11-08-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 20 augustus 2020 tot en met 30 september 2020
de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
heeft gelegd:
Hogevaart 47 Sprang-Capelle: gebruik agrarisch bestemde gronden als particuliere tuin (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 04-01-2020
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing.

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

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Dick Flemmingstraat 23/zijde Nies van der Schansstraat Sprang-Capelle: wijzigen achtergevel en realiseren twee extra bedrijfsunits (tst Bouw) Datum bekendmaking 10-08-2020
Hoekeinde 8a Waalwijk: kamergewijze verhuur aan 4
personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
bekendmaking 14-08-2020
Procedures 1a en 3 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:
Dick Flemmingstraat 23/zijde Nies van der Schansstraat Sprang-Capelle: vaststellen nummeraanduiding
23 (Dick Flemmingstraat) en vaststellen 2d en 2e (Nies
van der Schansstraat) Datum bekendmaking 10-08-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS
VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omzettingsvergunning is verleend:
St. Crispijnstraat 80a Waalwijk: omzetten zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte t.b.v. 5 personen Datum bekendmaking 13-08-2020
Procedure 1a en 3 is van toepassing.

het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep (met name ook
tegen welk onderdeel van het besluit het
beroep zich richt). Het beroepschrift
moet (tenzij anders vermeld) worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Als er
sprake is van een spoedeisende zaak,
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter bij de rechtbank,
Postbus 90006, 4800 PA Breda.
5. Een officiële aanvraag / melding /
klacht / bezwaar / zienswijze kan behalve
per post of per fax ook door middel van
een e-mailbericht worden ingediend.
Een dergelijk e-mailbericht wordt alleen
in behandeling genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@
waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden
voldoet. Meer leest u op
www.waalwijk.nl/bezwaar

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
• Evenementenlijn voor het organiseren van een Vlooienmarkt op 23 augustus 2020 en 4 oktober 2020 op de
parkeerplaats aan de Professor Lorentzweg in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 11 augustus 2020.
• Stichting ContourdeTwern voor het organiseren voor
een openlucht bioscoop voor kinderen op 19 augustus
2020, van 19.00 uur tot 21.00 uur op het speelveld
naast Buurthuis Zanddonk aan het Willaertpark 2a in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 augustus 2020.
• Verklaring van geen bedenkingen Stichting Wielerbelang
Ronde van Dongen voor het verkrijgen van toestemming om over Waalwijks grondgebied te fietsen. Tijdens
de Ronde van Midden- Brabant op 27 september 2020.
Besluit is verzonden op 12 augustus 2020.
• Bureau de Kermisgids B.V. voor het organiseren van een
kermis op 16 september 2020 t/m 20 september 2020
op de parkeerterrein, op de locatie Unnaplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 augustus 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
UITWERKINGSPLAN LOMMERRIJK FASE 4
ONHERROEPELIJK
Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 4 in het bestemmingsplan Driessen is met ingang 10 juli 2020 van onherroepelijk van kracht geworden, omdat binnen de
beroepstermijn geen beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ontvangen.

Het plan maakt de bouw van 47 grondgebonden woningen
mogelijk. 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.
Dit uitwerkingsplan is langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
met ID nr. NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase4-VA01 en via
de gemeentelijke website, www.waalwijk.nl via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure, snel naar onherroepelijke plannen. Het uitwerkingsplan is op afspraak ook
in papieren versie in te zien tijdens openingstijden van het
stadhuis.

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 1109-2020 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 11-09-2020 i.v.m. rioolwerkzaamheden
Willem van Gentsvaart – vanaf Eendennestweg tot
aan het huisnummer 31: 17-08-2020 tot en met 18-092020 i.v.m. asfaltwerkzaamheden
Waspik:
Geen wegafsluitingen

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:
- Herman Boerhaavestraat 12, Waspik
- Herman Boerhaavestraat 10, Waspik
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage
van 20 augustus 2020 tot en met 16 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 frontoffice 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
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.
• S. Ntavas, geboren op 02-09-1972, de datum van het
voornemen is 03-07-2020, het besluit is genomen op
10-08-2020
Procedure 3 is van toepassing.

