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Noodverordening

Zorg voor elkaar
Dit is een tijd waarin we extra goed voor elkaar willen zorgen.
Daarom geven we graag aandacht aan een paar initiatieven.

Vraag om hulp

Afstand houden moet, VRAGEN STELLEN mag. Doen hoor! Want
vragen stellen maakt helpen makkelijker!
Kun je
me helpen?

In de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, dus ook in Waalwijk, is
een noodverordening van kracht. De officiële tekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in
gewone mensentaal? We lichten hier de belangrijkste punten toe.

Bijeenkomsten
1.

•
•
•
•
2.

Je mag geen samenkomsten organiseren of er aan deelnemen. Er
zijn een paar uitzonderingen mogelijk, maar alleen als iedereen
daarbij tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Dit zijn die
uitzonderingen:
Gemeenteraadsbijeenkomsten met maximaal 100 mensen.
Bijeenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden
van bedrijven. Ook hier mogen niet meer dan 100 mensen
aanwezig zijn.
Uitvaarten en huwelijken als daar niet meer dan 30 mensen zijn.
Godsdienstige bijeenkomsten waar niet meer dan 30 mensen zijn.
Evenementen zijn tot 1 juni verboden.

Afstand houden
1.
•
•

AdviesPunt ContourdeTwern
ContourdeTwern is extra alert
op dreigend isolement van ouderen en kwetsbare personen.
Persoonlijk contact kan op dit
moment niet. Kom jij door de
oproep om thuis te blijven in
problemen, die je niet opgelost
krijgt met hulp van je buren of
familie? Dan kun je dit Advies-

Punt bellen. Het AdviesPunt is
op werkdagen zowel telefonisch,
0416-760160, als per mail,
adviespunt@contourdetwern.nl,
bereikbaar van 9.00-17.00 uur.

Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Er zijn
uitzonderingen:
Mensen uit hetzelfde gezin.
Spelende kinderen onder de 12 jaar mogen onder toezicht van hun
ouder(s) samen spelen, maar de ouders van die kinderen moeten
daarbij wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Gesloten zaken
1.

2.
3.

Eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops moeten gesloten zijn.
Het is ook niet toegestaan om in die gelegenheden achter gesloten deuren bijeen te komen. Afhalen van eten en drinken mag wel.
Sport- en fitnesszaken, sauna’s, seksinrichtingen, gokhallen en
casino’s moeten gesloten zijn.
Je mag geen contactberoepen uitoefenen. Dit zijn onder andere
kappers, schoonheidsspecialisten, masseurs, escortservices en
rijinstructeurs. Op doktersvoorschrift naar de fysio mag wel.

Verboden gebieden
1.

De voorzitter van de Veiligheidsregio kan gebieden of locaties sluiten. Je mag er dan niet in behalve als je er woont of moet werken.

BALIE TEAM WIJZ
In verband met het coronavirus
is de balie van Team Wijz tot
1 juni gesloten. Telefonisch
zijn we elke dag bereikbaar
tussen 08.30-12.30 uur via
0416-683456.

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.

ONDERNEMERS
Op de website:
www.waalwijk.nl/ondernemers
vind je een overzicht met
informatie voor ondernemers
rondom het coronavirus.
Hier komen onder andere de
volgende onderwerpen aan
bod:

Scholen
1.
•
•

Whapp

Zoek je hulp bij de boodschappen of het uitlaten van je hond?
Stel je vraag en Whapp zoekt
een match. Wil je, zeker nu,
even iemand helpen? Whapp
stuurt jou suggesties en zoekt
automatisch verder als jij niet

De scholen zijn gesloten. Met als uitzonderingen:
Opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale
processen.
Voor toetsen en examens, maar wel met passende beschermingsmaatregelen.

Kinderopvang
kunt of wilt. Misschien heb
je al ervaring opgedaan met
Whapp, misschien ook niet.
Kijk voor meer informatie op
www.whapp.nl, installeer de
app en vraag om hulp.

1.

De kinderopvang is gesloten, behalve voor opvang van kinderen
van ouders in cruciale beroepen of vitale processen.

(Ouderen)zorginstellingen
1.
•
•

•

Je mag niet meer binnen in een (ouderen)zorginstelling behalve:
Als je een stervende naaste bezoekt.
Als je een structurele vrijwilliger bij die instelling bent.

De noodverordening vind je op www.waalwijk.nl

Met kinderen praten over het coronavirus

•
•

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden.
Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact
zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is?
Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als
zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals
betrouwbare informatie en hulpmiddelen?

•
•

Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
staan adviezen en informatie van verschillende experts en
organisaties op een rij: www.kenniscentrum-kjp.nl
Als thuis de spanningen oplopen
De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed
op ons leven. Daardoor kunnen de spanningen thuis flink oplopen.
Het Nederlands Jeugdinstituut geeft tips voor ouders, kinderen,
gemeenten en professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en
Veilig Thuis: www.nji.nl/coronavirus

Ondernemers uit de gemeente Waalwijk die door
de coronacrisis tijdelijk
in de knel zitten, kunnen
rekenen op de hulp van
Baanbrekers. Dit geldt ook
voor zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers)
KVK Coronaloket
Noodfonds Overbrugging
Werkgelegenheid
Aanvullende financierin
Betaling van belastingen

COLOFON
Op deze pagina leest u
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
Telefoon: 0416 - 683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk
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Tips voor jonge en volwassen thuisblijvers
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn we met z'n allen verplicht om meer thuis te blijven.
Op de site van bibliotheek Midden Brabant vind je leuke tips en informatie voor jonge en volwassen
thuisblijvers. Kijk snel op www.bibliotheekmb.nl
Voor jonge thuisblijvers
Ben je op zoek naar leerzame spelletjes, e-books
voor kinderen of online lesmateriaal om thuis
mee bezig te gaan?

Voor volwassen thuisblijvers
Wil je je laten bijspijkeren door een wetenschapper
in een online hoorcollege, of je gedachten verzetten
met een e-book?

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zeven tips om lezen leuker te maken.
Vier handige sites voor thuisonderwijs.
De beste apps en games voor kinderen.
Luisterboeken voor kinderen.
Kinderpodcasts.

Honderden hoorcolleges.
Online colleges.
Ruim 26.000 e-books.
Digitale bronnen.

Aangescherpte maatregelen
huwelijksvoltrekkingen
De maatregelen tegen het coronavirus lopen ver door in onze maatschappij. Ook voor huwelijken en het registreren van partnerschappen hanteert de gemeente Waalwijk aangepaste maatregelen.
Jouw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers staat
bij ons voorop. Ook bij het voltrekken van huwelijken. De landelijke
richtlijn schrijft voor dat er maximaal dertig personen aanwezig
mogen zijn bij een huwelijksvoltrekking. De trouwzaal van de
gemeente is echter niet ruim genoeg om met dertig mensen samen
te komen en tegelijkertijd het afstandscriterium van 1,5 meter aan
te houden. Daarom hebben wij andere voorwaarden opgesteld.

Maatregelen milieustraat

Een administratieve ceremonie kan doorgaan onder de volgende
voorwaarden:
• Bij de ceremonie mogen alleen het bruidspaar aanwezig zijn
met maximaal vier getuigen.
• Het bruidspaar en de getuigen mogen geen klachten hebben.
Dit betekent dat jij en jouw getuigen niet mogen hoesten, niet
verkouden mogen zijn en geen koorts mogen hebben.
• Er worden geen handen geschud.
• De ruimte waarin de ceremonie plaatsvindt, is groot genoeg
om 1,5 meter afstand te bewaren.
Een regulier huwelijk in de trouwzaal kan doorgaan onder de
volgende voorwaarden:
• Bij het huwelijk mogen maximaal vijftien personen aanwezig
zijn. Hieronder rekenen we het bruidspaar, vier getuigen en
negen gasten.
• Het bruidspaar, de getuigen en de gasten mogen geen klachten
hebben. Dit betekent dat jij, jouw getuigen en jouw gasten niet
mogen hoesten, niet verkouden mogen zijn en geen koorts
mogen hebben.
• Er worden geen handen geschud.
• De trouwzaal is zo ingericht dat iedereen op 1,5 meter afstand
van elkaar kan zitten. Voor het bruidspaar maken we hierbij een
uitzondering.
Deze voorwaarden zullen gelden tot 1 juni 2020 en kunnen veranderen als de maatregelen aangescherpt of versoepeld worden.
Voor vragen kun je telefonisch contact met ons opnemen via
0416-683456.

PARKPAVILJOEN
Activiteit Thuis met Dementie
Voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers
De activiteiten van ‘Thuis met
dementie’ in het Parkpaviljoen
Waalwijk gaan, in verband
met het coronavirus, tot nader
order, niet door.

We krijgen het coronavirus alleen onder controle als iedereen
zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt.
Voor de milieustraat vragen we inwoners daarom rekening te
houden met het volgende:
• Blijf thuis bij klachten als hoesten, niesen, keelpijn, verkoudheid of koorts.
• Is het echt noodzakelijk dat het afval nú weggebracht moet
worden of kan het toch wel even blijven staan?
• Kom geen spullen brengen die we ophalen (zoals PMD en
papier) of die in de wijk in een container kunnen (zoals
luiers en glas).
• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot medewerkers en
andere bezoekers.
• Niet meer dan één persoon uitstappen (m.u.v. zware
dingen).
• Volg aanwijzingen van medewerkers op.
• Kom niet vóór openingstijd (maandag t/m vrijdag 13.00 uur
en zaterdag 9.00 uur).
• Het kan drukker zijn op de milieustraat dan je gewend bent.
We willen voorkomen dat er onvoldoende ruimte is om
elkaar 1,5 meter ruimte te kunnen geven. Bij té grote drukte
laten we minder auto’s tegelijk naar binnen. Daardoor kan
het lang duren voor je de milieustraat op mag.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ophalen bij...Bert
Het wekelijkse food-event
‘Eten met …..Bert’ wordt
aangepast naar ‘Ophalen bij…..
Bert’. Twee maal per week, op
dinsdag en op donderdag, kan
een verse en gezonde maaltijd
worden opgehaald. De kosten
zijn € 3,00 per maaltijd.
Voor meer informatie:
www.parkpaviljoenwaalwijk.nl
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Welke vrijwilliger verdient een
lintje?

Drugsvondsten

Vrijwilligers zijn voor clubs, verenigingen en organisaties
onmisbaar en daarom heeft de gemeente jouw hulp nodig!
Ken je iemand die zich al jarenlang verdienstelijk maakt op
maatschappelijk vlak? Heeft deze persoon zich gedurende de
afgelopen (minimaal) vijftien jaar vrijwillig ingezet in de zorg, voor
een club of vereniging? Draag hem of haar dan aan voor
een Koninklijke Onderscheiding.
Voorwaarden
Een vrijwilliger heeft zich verdienstelijk gemaakt in de zorg, voor
één club of vereniging. Bijvoorbeeld door een bestuursfunctie te
bekleden voor gemiddeld zeven uur per week. De inzet van deze
persoon kan ook uit verschillende activiteiten bestaan. Zoals
wekelijks vier uur actief zijn binnen een sportvereniging als coach
én drie uur per week activiteiten verrichten binnen een zorginstelling, buurthuis of parochie. Allemaal werkzaamheden waarvoor
vrijwilligers in aanmerking kunnen komen voor een Koninklijke
Onderscheiding.
Mantelzorger
Ook mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een
Koninklijke Onderscheiding. Hierbij moet sprake zijn van
minimaal tien jaar mantelzorg en dit met een gemiddelde van
minimaal twintig uur per week. Kijk op www.lintjes.nl voor
algemene informatie en voorwaarden.
Lintjesregen 2021
Je voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding kun je uiterlijk
1 juli 2020 indienen bij de burgemeester. Let op! Aanvragen na
deze datum vallen buiten de procedure voor de Lintjesregen 2021.
Kijk voor meer informatie op:
www.waalwijk.nl/koninklijkeonderscheiding
Contact
Voor informatie, aanvraagformulieren of vragen over onderscheidingen kun je contact opnemen met:
Bob de Gouw, Kabinetszaken, via telefoonnummer 0416-683456
of e-mail kabinetszaken@waalwijk.nl

In 2019 zijn er in de gemeente Waalwijk 38 drugszaken
aangetroffen, waaronder grote hoeveelheden harddrugs en
hennepkwekerijen. Soms waren het andere spullen die specifiek
met drugs te maken hebben. In 2019 zijn 26 panden gesloten. Op
dit moment lopen er nog enkele procedures waar ook nog sluitingen uit voort kunnen komen.
Ook in 2020 zijn er alweer drugsvondsten gedaan.
In januari troffen we op drie adressen drugs aan, in februari op
negen adressen en in maart op één adres. De vondsten bevatten onder andere: 130 hennepstekjes, 287 hennepplanten, 67
kilo hennep, zeven kilo hasj en twee hasjblokken. Al met al is de
straatwaarde van deze vondsten ruim € 200.000,-. Op een adres
werd bovendien ruim € 190.000,- cash geld aangetroffen. Daarnaast vonden wij allerlei spullen om een hennepkwekerij mogelijk
te maken zoals koolstoffilters, lampen, kweektenten, groeimiddelen, enzovoort.
Melden loont
In 2019 kwamen er bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) 34
meldingen binnen over locaties in Waalwijk. We danken onze
inwoners voor hun oplettendheid, dankzij meldingen vanuit de
samenleving kunnen we gevaarlijke en onwettige situaties aanpakken. De gemeente Waalwijk en de politie ontvangen meldingen en
zij voeren vervolgens onderzoek uit wat er aan de hand is. Soms
leidt dat tot niets maar de politie en/of de gemeente treffen inderdaad ook situaties aan die illegaal zijn of op een andere manier
‘niet kloppen’.
We roepen je daarom op om vermoedens te blijven melden. Zo
help je ons om gevaarlijke en onwenselijke situaties aan te kunnen
pakken die zich in je directe omgeving voor doen.

Zie je een verdachte situatie?
Bel direct 112!

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 Waal-

wijk gemakkelijk online.
Kijk voor alle zaken die je digitaal
kunt regelen op:
www.waalwijk.nl/onlineregelen

Zelf melden?
Melding doen kan bij de politie via:
• 0900 - 8844
• www.politie.nl - via de keuze 'melding doen'.
Anoniem melding doen kan bij MMA via:
• 0800-7000
• www.meldmisdaadanoniem.nl - via de keuze ‘anoniem melden’.
Melding doen kan bij de gemeente via:
• 0416 – 683456
• www.waalwijk.nl: - via de keuze ‘melding doen’.

VERS UIT DE TUIN

De gemeente Waalwijk is vorig
jaar van start gegaan met het
deelplatform ‘Vers uit de Tuin’.
Een platform waar lokale
moestuinders hun oogst aanbieden. Dit kan tegen een kleine vergoeding, gratis of in ruil
voor iets anders. Zo kunnen
buurtbewoners meegenieten
van mooie, verse producten
uit tuinen in de buurt en blijven
de moestuinders niet zitten
met een overschot aan groente
en fruit. De oogst wordt aangeboden door moestuinders die
iets over hebben of het gewoon
leuk vinden om hun oogst te
delen. Het kan ook gaan om
stekjes, zaadjes of plantjes.
Zo gaan we samen voedselverspilling tegen.
Ook hierbij geldt dat, naar
aanleiding van het coronavirus,
alle richtlijnen van het RIVM in
acht moeten worden genomen.

Wij roepen inwoners op om
deel te nemen aan dit platform.
Iedereen kan meedoen door
een profiel aan te maken op
www.versuitdetuin.nl
Wil je meer weten of heb je
vragen over Vers uit de Tuin in
de gemeente Waalwijk?
Mail dan naar:
mvanscholl@waalwijk.nl of
kijk op: www.versuitdetuin.nl of
facebook/VersuitdeTuinWaalwijk

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in
te leven, wonen, werken,
ondernemen en verblijven.
Dat willen we graag zo
houden en versterken.
We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook
samen met onze inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een
schone, groene en duurzame stad.

Duurzaam
Waalwijk

AGENDA

Tot 1 juni zijn er geen Waalwijks podium
en Forum. Bij het Waalwijks podium
kunnen inwoners een brief, petitie of
burgenitiatief overhandigen aan de raad en kort toelichten. Bij het Forum bespreekt de raad onderwerpen
die op de agenda staan met inwoners en organisaties.

Donderdag 9 april, om 19.30 uur: raadsvergadering
In verband met het coronavirus zijn de raadsvergaderingen van 12 maart en 26 maart niet
doorgegaan. De raad gaat over een aantal onderwerpen, die op deze agenda’s staan, wel een
besluit nemen en wel op 9 april omdat uitstel niet wenselijk is. Een aantal onderwerpen wordt
naar een later moment doorgeschoven.
De raadsvergadering op 9 april is vanwege het coronavirus niet toegankelijk maar via de
livestream op waalwijk.notubiz.nl te volgen. Deze vergadering kan alleen geopend worden als
meer dan de helft van de leden aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de vergadering niet geopend en een nieuwe vergadering – minstens 24 uur later – uitgeschreven. In
deze nieuwe vergadering met exact dezelfde agenda kunnen dan wel besluiten worden genomen omdat dan de regel van aanwezigheid van de meerderheid van de raadsleden niet geldt.
Als de raadsvergadering op 9 april niet kan worden geopend, vergadert de raad aansluitend
digitaal verder. In een digitale vergadering mag de raad geen besluiten nemen. Dit gebeurt dan
bij de nieuwe vergadering. De digitale vergadering is niet live te volgen maar het verslag wordt
natuurlijk wel openbaar gemaakt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota publieke gezondheid lokaal en regionaal 2020 – 2023 en preventie- en
handhavingsplan alcohol 2020-2023
Kadernota 2021
Aanvulling bestemmingsplan Herziening Centrumplan Waalwijk
Vaststelling uitgiftecriteria Haven 8 oost
Beschikbaar stellen benodigde middelen GOL
Aanvraag omgevingsvergunning gemaal AWW
Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Daandels
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2020
Kaderbrief 2021 Baanbrekers
Vaststelling bestemmingsplan ‘Bloemenoordflats’ en bekostiging inrichting openbare ruimte
Nota van uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2021
Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk 2020
Aanvraag suppletie uitkering opsporen explosieven Tweede Wereldoorlog 2019
Beleidsmatige en financiële kaders concept begroting 2021 en meerjarenbegroting
2021 – 2024 SALHA.

De volgende onderwerpen worden doorgeschoven:
•
Jeugdkader 2020
•
Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
•
Evenementenvisie
•
Ontwikkelplan Kerkvaartse haven.

Informatie en contact
Inwoners kunnen zich alleen schriftelijk of per mail
via griffie@waalwijk.nl tot de raad wenden over
raadsvoorstellen van de raadsvergadering van
9 april en andere onderwerpen. De agenda en
stukken van de raadsvergadering van 9 april
staan op waalwijk.notubiz.nl

De raad bespreekt in de digitale vergadering de volgende raadsvoorstellen van de
raadsvergaderingen van 12 en 26 maart:

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.
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.
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.
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.
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.
2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/reconstructie door het college
wordt vastgesteld, is er gelegenheid
om kennis te nemen van het voorlopig
ontwerp en hierop een inspraakreactie te

geven. Dit kan schriftelijk, gedurende de
termijn van terinzagelegging. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren
brengen aan het college van Waalwijk,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het hier om de uitvoering van werk
en gaat, staat tegen de besluitvorming
over de (her)inrichting/reconstructie
geen bezwaar of beroep open.
3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt,
kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Indien
bekendmaking aan een belanghebbende
eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop
de termijn van zes weken in gaat. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
moet ten minste bevatten: de naam en
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de beslissende instantie en indienen bij (tenzij
anders in de publicatie staat vermeld) de

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:
Mr. Van Coothstraat 26 Waalwijk: verbouwen rijksmonument (tst Bouw tst Wijzigen rijksmonument) Datum ontvangst 18-03-2020
Heistraat 190 Sprang-Capelle: gewijzigd uitvoeren bouw woning (tst Bouw) Datum ontvangst 12-03-2020
Van Berckenrodelaan 100 Waalwijk: realiseren kap op bestaande aanbouw (tst Bouw)
Datum ontvangst 19-03-2020
Roerdomp, schuin voor nr. 1, Waspik: kap 1 ceder (tst Kap) Datum ontvangst 19-03-2020
Tielenstraat 14 Waalwijk: wijzigen brandcompartimentering (tst Bouw) Datum ontvangst
19-03-2020
Frans Halslaan 9 Waalwijk: plaatsen erfafscheiding (tst Bouw) Datum ontvangst 20-032020
Nederveenweg 12 Sprang-Capelle: uitbreiden bedrijfspand (tst Bouw) Datum ontvangst
19-03-2020
Hooisteeg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G, nrs. 989 en 541): plaatsen
muziekkiosk (tst Bouw tst Werk uitvoeren) Datum ontvangst 17-03-2020
Elzendreef 42 Waspik: bouw schoorsteen (tst Bouw) Datum ontvangst 18-03-2020
Stijn Streuvelsstraat 36 Waalwijk: vergroten woning (tst Bouw) Datum ontvangst 20-032020
Kasteellaan 6, Burg. Verwielstraat 2b en Maylaan 1 Waalwijk: gevelwijziging en interne
verbouwing t.b.v. realiseren zorgcentrum (tst Bouw) Datum ontvangst 09-03-2020
Procedure 1a is van toepassing.

AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Sprangseweg 21 Waalwijk: houden magazijnverkoop 7 t/m 9 mei en 19 t/m 21 november
2020 (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 19-03-2020
Procedure 1a is van toepassing.

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
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

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:
Prof. Van ’t Hoffweg 14 Waalwijk: herinrichten pand (tst Bouw) Datum bekendmaking
26-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Benedenkerkstraat 20 en 22 Waspik: aanpassen gevels en maken doorbraak tussen beide
woningen (tst Bouw) Datum bekendmaking 23-03-2020
St. Antoniusstraat 4, 6 en 6a Waalwijk: wijzigen kozijnen (tst Bouw) Datum bekendmaking 24-03-2020
Bremstraat 10 Waalwijk: realiseren dakopbouw (tst Bouw) Datum bekendmaking 24-032020
Zijlweg 1 Waalwijk: intern verbouwen kantoor (tst Bouw) Datum bekendmaking 24-032020
Schotse Hooglandersstraat, tussen nrs. 19 en 25, Waspik: kappen 17 wilgen (tst Kap tst
Werk uitvoeren) Datum bekendmaking 24-03-2020
Mechie Trommelenweg 5 Waalwijk: plaatsen magazijnstellingen (tst Bouw) Datum bekendmaking 25-03-2020
Prof. Van ’t Hoffweg 14a Waalwijk: houden magazijnverkoop d.d. 30 april, 1 en 2 mei en
12 t/m 14 november 2020 (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 26-03-2020
Betsy Perkstraat 39 Waalwijk: uitbreiden woning achterzijde en zijkant (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 26-03-2020
Emmastraat, t.h.v. nr. 3, Sprang-Capelle: kappen 1 amberboom i.v.m. plaatsen ondergrondse afvalcontainer (tst Kap) Datum bekendmaking 01-04-2020
Industrieweg 8 Waspik: verplaatsen opslagvoorziening voor gasflessen, vergroten opslaghoeveelheid gasflessen en verduidelijking en wijziging hoeveelheid opslag verpakte
gevaarlijke vaste stoffen (tst Milieu) Datum bekendmaking 25-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN

Bovenstaand besluit is op 1 april 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

Stichting Wolluk Stock voor het organiseren van het evenement Familiefestival WollukStock op 26,27 en 28 juni 2020 op het recreatieterrein Hoefsven, gelegen aan de
vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 26 maart 2020.
De heer en mevrouw Arbouw voor een exploitatievergunning voor een bistro/brasserie
op de locatie gelegen aan de Raadhuisstraat 8g in Waspik. Besluit is verzonden op
26 maart 2020.
Mevrouw van Gardingen voor een exploitatievergunning voor een horecagelegenheid
bij een recreatie- en kampeerboerderij, op de locatie gelegen aan de Valkenvoortweg 31
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 26 maart 2020.
Mevrouw van Gardingen voor een Drank- en horecavergunning voor een horecagelegenheid bij een recreatie- en kampeerboerderij, op de locatie gelegen aan de Valkenvoortweg 31 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 26 maart 2020.

Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier
indienebij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije
Tijd, Evenementen

ADRESONDERZOEKEN VAN PERSONEN MET EEN BRIEFADRES
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon een briefadres heeft, maar niet
meer bereikbaar is op het adres waar hij volgens de basisregistratie persoonsgegevens
(BRP) staat 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.
• J. van Wanrooij, geboren op 01-07-1991, de datum van het voornemen is
04-03-2020, het besluit is genomen op 27-03-2020.
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 inrich¬tingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Okayama Teppanyaki VOF, Olympiaweg 8 Waalwijk
Maatschap J. Nieuwenhuizen en J. Rosenbrand,
Willem van Gentsvaart 13 Sprang-Capelle
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 april 2020 tot en met
29 april 2020. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.
Inzage van stukken:
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een
afspraak kunt u contact opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van
het team Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

VERKEER
OPLAADPLAATS ELEKTRISCHE VOERTUIGEN HAVENDRIES WASPIK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het in de Havendries in Waspik twee oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen heeft aangewezen. Deze plaatsen zijn globaal gelegen
ter hoogte van de huisnummers 94/114. Uit ter plaatse ingestelde onderzoeken is gebleken dat in de huidige situatie de aanwezige parkeercapaciteit ten opzichte van de parkeerbehoefte dusdanig groot is dat verwacht mag worden dat door het aanwijzen van twee
oplaadplaatsen geen parkeerproblemen zullen ontstaan.
Het betreffende verkeersbesluit is op dinsdag 24 maart 2020 gepubliceerd in de digitale
versie van de Staatscourant en ligt tot woensdag 6 mei 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.

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.
•

T. Yu, geboren op 05-07-1996, de datum van het voornemen is 02-03-2020, het besluit is genomen op 25-03-2020
• L. Jurgowiak, geboren op 28-04-1986, de datum van het voornemen is 02-03-2020,
het besluit is genomen op 26-03-2020
• T.H. Verduijn, geboren op 13-07-1973, de datum van het voornemen is 03-03-2020,
het besluit is genomen op 27-03-2020
• R. Morillo Velarde Arias, geboren op 24-10-2000, de datum van het voornemen is
04-03-2020, het besluit is genomen op 27-03-2020
• S.A.J. Vervoort, geboren op 08-08-1990, de datum van het voornemen is 03-032020, het besluit is genomen op 27-03-2020
		
Procedure 3 is van toepassing.
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 NietIngezetenen) 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.
•

M. Gorria Segura, geboren op 08-08-1994, de datum van het voornemen is 24-032020
M.S. Hattu, geboren op 31-01-1974, de datum van het voornemen is 25-03-2020
K.R. Wróbel, geboren op 18-06-1989, de datum van het voornemen is 27-03-2020

TIJDELIJK WIJZIGEN VERKEERSSITUATIE TORENSTRAAT WAALWIJK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het o.a. heeft besloten in de Torenstraat te
Waalwijk eenrichtingsverkeer in te stellen in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)
fietsers; aan de oostzijde een parkeerverbod in te stellen; vrachtverkeer in zuidelijke richting niet toe te staan en op het parkeerterrein behorende bij het bedrijfsgebouw aan de
Torenstraat 6 een tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen. Deze besluiten
zijn genomen in verband met de tijdelijke vestiging van een buurtwinkelcentrum aan de
Torenstraat 6. Nadat het gebruik als buurtwinkelcentrum wordt beëindigd worden zowel
het eenrichtingsverkeer als het inrijverbod voor vrachtverkeer en het parkeerverbod opgeheven.

•
•

Het betreffende verkeersbesluit is op maandag 30 maart 2020 gepubliceerd in de digitale
versie van de Staatscourant en ligt tot dinsdag 12 mei 2020 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.

Tijdens de periode kunt u uw mening geven over het Addendum Centrumvisie
Waalwijk – Afbakening Kernwinkelgebied Stationsstraat. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het definitieve addendum op de centrumvisie. De inspraak vindt zoveel mogelijk online plaats. Het addendum is te raadplegen
via www.waalwijk.nl/binnenstad

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
VERKEERSBESLUIT 1 APRIL 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-het parkeren recht voor de deur van de Eerste Zeine 30a te Waalwijk, alleen toe te staan
ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van de Eerste Zeine 30a
te Waalwijk door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het
RVV 1990;

Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie
‘ADDENDUM CENTRUMVISIE WAALWIJK’ OPEN VOOR INSPRAAK
Het college van B&W van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat de concept‘Addendum Centrumvisie Waalwijk’ is vastgesteld en is vrijgegeven voor inspraak. Dit
addendum ligt van 25 maart 2020 tot en met 6 mei 2020 ter inzage.

U kunt deze ook per mail opvragen via mvanrossum@waalwijk.nl
Uw reactie kunt u sturen aan mvanrossum@waalwijk.nl of per post aan de gemeente
Waalwijk o.v.v. de ‘Addendum Centrumvisie Waalwijk’ naar:
postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

