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Let een beetje op elkaar!

Tien inwoners geridderd

5 MEI GESLOTEN

Op vrijdag 24 april zijn tien inwoners van de gemeente Waalwijk
geridderd. Vanwege de coronacrisis zijn de onderscheidingen dit
jaar niet persoonlijk opgespeld. Hiervoor wordt op een later moment nog een speciale bijeenkomst georganiseerd.

In verband met bevrijdingsdag
op dinsdag 5 mei is het stadhuis gesloten. De milieustraat
is dan ook dicht.

De gedecoreerden zijn door burgemeester Nol Kleijngeld vanuit
het stadhuis gebeld. Hij reikte de Koninklijke onderscheidingen uit
tijdens een persoonlijk videogesprek.

Storingsmeldingen:
Deze kun je doorgeven via
www.waalwijk.nl/meldpunt of,
uitsluitend als het spoedeisend
is, via 0416-683456. Volg hierbij
het keuzemenu.

Alle gedecoreerden nogmaals van harte gefeliciteerd!

Pasen. Pinksteren. Ramadan.
Religie dus. Zelf is het katholieke geloof me vroeger met de paplepel ingegoten. Op de lagere school leerde ik de kleine catechismus
verplicht van buiten. De leerlingen met een 10 mochten misdienaar
worden. Ikzelf kwam niet verder dan een 8. Maar wel zong ik in de
nachtmis met Kerst solo 'Stille nacht, heilige nacht' in de Antoniuskerk.
Kerk en geloof
In de loop der jaren is mijn afstand tot de kerk langzaam maar zeker
gegroeid. Ik ben onderdeel van de generatie die is ontzuild en, zoals
dat zo mooi heet, geseculariseerd. Misschien herken je het. Maar
kerk en godsdienst zijn niet hetzelfde. Waar er soms weinig kerkgangers zijn, belijden veel mensen nog altijd een geloof. Twee gesprekken, die ik deze coronaweek voerde, maakten me daar nog eens op
attent.
Otto
Ik sprak met Otto Grevink, tegenwoordig dominee in Tilburg, maar
nog altijd een drijvende en gewaardeerde kracht binnen christelijk
Waalwijk. Natuurlijk spreken we over corona. “We zijn met niets
anders bezig”, vertelt hij me. “We verzorgen diensten online, maar
we missen de ontmoeting met elkaar enorm. In diensten gaat het
over belangrijke actuele thema’s. Hoe hou je vol en hoe hou je
hoop? Hoe blijven we bij elkaar? Hoe gaan we straks weer verder?
En dan doel ik niet op de vraag of het er dit jaar inzit of we met de
caravan naar Frankrijk kunnen afreizen. Het gaat er meer om in wat
voor maatschappij we samen verder willen”. Ondertussen werken
we intensief mee aan een landelijke telefoonlijn (Nietalleen.nl), die
mensen die hulp vragen verbindt aan contactpersonen in hun eigen
omgeving.
Kübra
Een ander gesprekje had ik met Kübra, een enthousiaste medewerkster, hier op het stadhuis. Ze is een rasechte Wollukse. Geboren en
getogen. Ze is moslima. Ik vraag haar hoe ze de Ramadan, die vandaag begint, gaat invullen. “Vorig jaar was het vanwege de warmte
erg zwaar. Overdag niet eten lukt dan nog wel, maar niet drinken
was een ramp. Toch wil je het volhouden omdat je uitkijkt naar ‘s
avonds, wanneer je samen bidt en eet.”
Maar juist hier gooit het coronavirus roet in het eten. Want dat kan
nou net niet. Ze vertelt verder: “Het allerfijnste van de Ramadan en
het Suikerfeest is het ontmoeten. Opa, oma, neef, nicht, het deel
van de familie dat je normaal gesproken te weinig treft, omdat we
het tegenwoordig allemaal druk hebben.” Maar nu kun je bellen,
beeldbellen, appen. Aan sociale media geen gebrek. “We willen
graag samen zijn, maar uit solidariteit met je medemensen doe je
het nu net een beetje anders. En met een beetje creativiteit kan er
veel wel.” Ze is nauw betrokken bij een initiatief waarbij gezinnen tijdens de Ramadan gaan koken voor gezinnen die het niet breed hebben. Jongeren worden ingeschakeld om de maaltijden te bezorgen.
Ze nodigt me uit om een keer mee te gaan. Op anderhalve meter
afstand natuurlijk. Gaan we doen.
Pasen. Pinksteren. Ramadan. In verschillende contexten zijn mensen bezig met dezelfde vraag: hoe buigen we angst om in hoop op
een leefbare toekomst voor ons allemaal. Eigenlijk zeggen Otto en
Kübra precies hetzelfde: LET EEN BEETJE OP ELKAAR.
Nol Kleijngeld,
burgemeester
23 april 2020

Mevrouw R.C.A. LangerwerfKuijsters uit Waspik, Lid in de
Orde van Oranje-Nassau

De heer A.J.C.M. de Klijn uit
Waspik, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

De heer De heer H.A.J. de Roon
uit Sprang-Capelle, Lid in de
Orde van Oranje-Nassau

De heer A.W.M. Bertens uit
Waalwijk, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

ONLINE REGELEN
Wist je dat je veel zaken bij de
gemeente Waalwijk online kunt
regelen?
Denk aan een uittreksel van
persoonsgegevens of een verklaring omtrent gedrag. Maar
ook een eigen verklaring of
verhuizing regel je in Waalwijk
gemakkelijk online.

De heer M. Wagemakers uit
Sprang-Capelle, Lid in de Orde
van Oranje-Nassau

De heer J.T.M. van Dijk uit
Waalwijk, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

Mevrouw J.M. van Dijk-Sperber
uit Waalwijk, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

Mevrouw J.T.M. van Laarhovenvan Daelen uit Waalwijk, Lid in
de Orde van Oranje-Nassau

De heer G.S.J. Corveleijn uit
Waalwijk, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

Mevrouw H.C. Schelle uit
Waalwijk, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

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

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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Maatregelen corona verlengd
We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen
wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden
verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en
jongeren.
Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op.
We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers
in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die
zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis
opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig
ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk
moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen.
Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel
missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de
maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

STRAFBAAR
mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en
zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de
kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.
De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van
de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële
positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in
meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in
de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar
te helpen.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot
en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er
voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat
er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.
Onderwijs en kinderopvang
• Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)
onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
• Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte
in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd
naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op
afstand.
• De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd
bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren
ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies
betekent.
• Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
• Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of
op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
• Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de
organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt
nog nader gewerkt.
• Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen
treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
Sport
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en spel (geen officiële wedstrijden)
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen
buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding
buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand
ertussen.
• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen
en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen
gemeenten ontstaan.
• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel
de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
Zelfstandig wonende ouderen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar
en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.
Evenementen en cultuur
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede
verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met
vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen
opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit
de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin

Ben je met drie of meer
mensen bij elkaar op straat en
houden jullie géén 1,5 meter
afstand, dan ben je strafbaar.
De boete die je hiervoor krijgt
is 95 euro voor jongeren van
13 t/m 17 jaar. Ben je 18 jaar
of ouder dan is de boete 390
euro. Daarnaast leidt deze
boete voor iemand ouder dan
18 jaar tot een aantekening op
je strafblad. Deze aantekening
blijft vijf jaar staan. Dit kan
voor problemen zorgen als
je een VOG wilt aanvragen
voor bijvoorbeeld een stage of
nieuwe baan. Blijf dus zoveel
mogelijk thuis en houd altijd
1,5 meter afstand tot elkaar.
Alleen samen krijgen we
corona onder controle.

21 april 2020

Maatregelen tegen het coronavirus
Hoest en nies in
je elleboog.
.

Blijf zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaker je
handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes.
Schud geen handen.

Beperk sociaal contact:
Ga alleen naar buiten voor
boodschappen, een frisse
neus of om iets voor een
ander te doen.

Werk thuis wanneer dit
mogelijk is.

Groepsvorming van meer
dan twee personen is alleen
toegestaan als er 1,5 meter
afstand wordt gehouden.
Uitzondering voor gezinnen / huishoudens
en kinderen t/m 12 jaar.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis
en ziek uit. Ben je ook
benauwd en/of heb je
koorts? Dan moet iedereen
in het huis thuisblijven.

Maatregelen in het openbare leven:
Vanaf 29 april
Kinderen t/m 12 jaar kunnen
georganiseerd en onder
begeleiding samen buiten
sporten. Wedstrijden niet
toegestaan.
Jongeren van 13 t/m 18 jaar
kunnen georganiseerd en
onder begeleiding samen
buiten sporten op 1,5 meter
afstand. Wedstrijden niet
toegestaan.
Topsporters kunnen binnenen buitentrainingen
hervatten, op 1,5 meter
afstand. Wedstrijden niet
toegestaan.
Zelfstandig wonende ouderen
(70+) kunnen door één of
twee vaste personen worden
bezocht.

Vanaf 11 mei

T/m 19 mei:

Opening kinderopvang en
(speciaal) basisonderwijs.

Het overige onderwijs blijft
gesloten.

Basisscholen halveren
groepsgrootte in de klas.
Kinderen gaan de helft van
de tijd naar school. De andere
helft volgen ze onderwijs
op afstand.

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen
en afhalen blijft mogelijk.

Tot 1 september:
Alle evenementen met een
vergunnings- en meldplicht
zijn verboden.

Sportverenigingen (18+),
fitnessclubs, sauna’s, casino’s,
speelhallen en seksinrichtingen zijn gesloten.
Publieke locaties zoals musea,
concertzalen, theaters,
sportclubs zijn gesloten.
Het uitoefenen van alle
contactberoepen is verboden.
Samenkomsten zijn
verboden.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Dodenherdenking 4 mei

Een kletsje om de dag te breken

Onze dodenherdenking is een belangrijk jaarlijks terugkerend
moment. Dit jaar niet samen bij een oorlogsmonument in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik. Dit jaar maken we 4 én 5 mei thuis
mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. En
iedereen kan van huis uit meedoen; hang de vlag uit, speel mee,
zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid.
Digitale dodenherdenking
De dodenherdenking in onze gemeente gaat dit jaar niet door op
de manier die je gewend bent. In plaats daarvan wordt er een digitale dodenherdenking uitgezonden. Deze dodenherdenking kun
je volgen via Langstraat Media, www.waalwijk.nl en de Facebookpagina van de gemeente. Deze uitzending is vooraf opgenomen en
vervangt de traditionele dodenherdenking van dit jaar.
Blijf thuis
We doen op iedereen een beroep om ook tijdens de dodenherdenking thuis te blijven. Bezoek niet een oorlogsmonument, maar sta
thuis stil bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van 75 jaar geleden.

In weekblad Waalwijk portretteren we een aantal ambassadeurs van Whapp. Vandaag
mevrouw Koning aan het
woord.
Mevrouw Koning, jonge
senior, alleenstaand met een
goed gevuld leven tot nu toe.
Leuke en minder prettige
gebeurtenissen, ze kan erover
meepraten. En dat doet ze dan
ook graag: meepraten.
Ze maakt graag een kletsje
met andere bezoekers als
ze boodschappen doet bij de
supermarkt. Maar nu, in deze
tijd, is het allemaal anders.
Zekerheid voor alles
“We houden letterlijk en
figuurlijk afstand” zegt ze.
“Je wilt niemand in gevaar
brengen, en jezelf ook niet.
Zo stond ik vanochtend op
met een neusverkoudheid.
Normaal maak ik me er niet
druk om, maar nu ben je gelijk
een stuk voorzichtiger. Dus ik
blijf een dagje binnen voor de
zekerheid. Tja, dan is het wel
gelijk heel stilletjes zo.”

Goede intenties
Op social media ziet ze een
bericht over Whapp, de app
van WeHelpen om in contact
te komen met buurtgenoten.
Ze meldt zich aan en krijgt gelijk zelf een vraag. “Een dochter vroeg wat hulp voor haar
moeder. Ik heb via de chat
gereageerd. Achteraf bleek het
toch niet nodig: die mevrouw
kon het zelf. Prima wat mij
betreft, ik heb in elk geval mijn
goede intentie laten zien.”

VEILIGHEID IN JE
WIJK: HELP MEE

Help mee aan het vergroten
van de veiligheid in jouw wijk.
Meld je aan voor Burgernet en/
of voor WhatsApp Buurtpreventie. Vanuit huis, op straat
of vanaf je werkplek kun je
meehelpen. Hoe werkt het?
Kijk voor meer informatie op
•
•

www.waalwijk.nl/
whatsappbuurtpreventie
www.waalwijk.nl/burgernet

Komt goed
Op haar eigen vraag om een
kletspraatje is nog niet gereageerd. “Maar ik heb geduld,
hoor. Ik houd mezelf bezig
en heb ook contact met het
vrijwilligerscentrum hier in de
stad. En als straks alles weer
een beetje normaal is, dan ga
ik op zoek naar een fietsmaatje. Lekker samen de buitenlucht in. Komt vast goed.”

AFVAL OPHALEN

Pas op voor WhatsApp-fraude!
WhatsApp-fraude gebeurt op verschillende manieren:
•

•

Je krijgt via e-mail, WhatsApp (whaling) of sms (smishing)
een bericht van een cybercrimineel die zich voordoet als
vriend of familie. Het bericht ziet er betrouwbaar uit, maar
via een link of bijlage in dat bericht kun je opgelicht worden.
Krijg je via WhatsApp een verzoek om geld over te maken?
Neem dan altijd via een ander kanaal contact op met de bekende. Bel via een vast nummer, stuur een e-mail of bel het
bij jou bekende mobiele nummer. Pas als je de betreffende
persoon via een ander kanaal gesproken hebt, weet je zeker
dat het appje betrouwbaar is. Je kunt het geld dan overmaken.
Een oplichter doet op Marktplaats of een andere online
handelsplaats alsof hij geïnteresseerd is in een product dat
te koop wordt aangeboden. Maar tot een koop komt het
niet. Korte tijd later meldt de oplichter zich weer via sms of
WhatsApp en vraagt of je net een code van zes cijfers hebt
ontvangen. De oplichter schrijft vervolgens dat deze code
per ongeluk naar een verkeerd adres is gestuurd. Hij vraagt
je om de code naar hem terug te sturen. Ga hier niet op in.
Met de cijfercode kan de oplichter jouw WhatsApp-account
overnemen. Daarna stuurt hij uit jouw naam een bericht naar
je contacten dat er dringend financiële hulp nodig is.

Tips om WhatsApp-fraude te voorkomen
Behalve het checken van het verhaal kun je de volgende
voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat jij het
slachtoffer wordt van deze vorm van fraude:
•
•
•
•

•
•
•
•

Zet bij je advertentie op Marktplaats niet je telefoonnummer openbaar, maar geef deze pas als je al
contact hebt met de mogelijke koper.
Scherm je Facebookprofiel zo veel mogelijk af.
Zorg dat je profiel niet op openbaar staat, maar
bijvoorbeeld alleen leesbaar voor je Facebookvrienden.
Let op dat als je je profiel later op niet openbaar zet,
dat alle foto’s die je eerder plaatste wel te zien blijven.
Deze moet je handmatig aanpassen.
Zorg ervoor dat je vriendenlijst op Facebook ook is
afgeschermd, dus alleen zichtbaar voor Facebookvrienden.
Je profielfoto op Facebook is altijd openbaar.
Kies dus bij voorkeur voor een afbeelding waar je
onherkenbaar in beeld bent.
Google het telefoonnummer of e-mailadres waarmee
er contact met je opgenomen wordt. Als het nummer
vaker gebruikt is voor fraude, vind je hier berichten
over.

Vanwege de coronavirusmaatregelen passen wij de
werkwijze aan voor het ophalen van afval. Het is hierdoor
mogelijk dat we op een ander
tijdstip het afval in jouw straat
ophalen dan je gewend bent.
Zet het afval daarom op de
juiste ophaaldag voor 7.30 uur
op de containerverzamelplaats.
Zo weet je zeker dat jouw afval
ook wordt meegenomen. Kijk
voor meer informatie in de
AfvalWijzer app of op
www.mijnafvalwijzer.nl

RAADSVERGADERINGEN EN -BIJEENKOMSTEN

AGENDA

In verband met de coronacrisis vergadert de raad de komende periode uitsluitend
digitaal. De vergaderingen worden uitgezonden via een livestream op waalwijk.notubiz.nl
Waalwijks podium
Het Waalwijks podium starten we weer op; inwoners krijgen de
gelegenheid om een brief, petitie of burgerinitiatief kort toe te
lichten en te overhandigen aan de raad. Voorlopig kan dat
echter nog niet fysiek. Bij aanmelding overlegt de griffie op
welke wijze het inspreken digitaal kan plaatsvinden. Wilt u
gebruik maken van het Waalwijks podium? Neem dan contact
op met griffie@waalwijk.nl (tel. 0416-683445).

Donderdag 7 mei, Waalwijks podium en Input
Aanvang: 19.30 uur
Na het Waalwijks podium (zie bovenaan voor meer informatie) vindt
de Input plaats.
De Input bestaat uit twee delen:
1. Vragenronde
Raadsleden stellen vragen aan het college over raadsvoorstellen die op
de agenda van e-Besluit (A) op 14 mei staan.
2. Informatieronde
Het college informeert de raad over onderwerpen (deze onderwerpen
zijn nog niet bekend).

Donderdag 14 mei, Waalwijks podium en Raadsvergadering
Besluit (A)
Aanvang: 19.30 uur

Na het Waalwijks podium (zie bovenaan voor meer informatie) vindt de
Raadsvergadering Besluit (A) plaats. 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 4 juni.
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
• Ontwikkelplan Kerkvaartse haven.
• Coördinatieregeling plan Kasteellaan – Casade.

Informatie en aanmelden

De agenda ’s en stukken van deze
vergaderingen staan op
www.waalwijk.notubiz.nl
Wilt u zich wenden tot de raad over
raadsvoorstellen van 14 mei of over
andere onderwerpen? Of wilt u zich aanmelden voor het Waalwijks podium?
Neem dan via mail griffie@waalwijk.nl
of telefonisch (0416 -683445) contact
met ons op.

• Coördinatieregeling Drogerij 55 (voorheen buurthuis De Amstel).
• Herontwikkeling De Wierd St.Crispijnstraat.
• Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang-Capelle.
• Onttrekken deel Zomerdijk in Waalwijk aan het openbaar verkeer.
• Aankoop Winterdijk 3 Sprang-Capelle.
• Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo.

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 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.

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 27 Waalwijk: bouwen veranda (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
ontvangst 16-04-2020
Pastoor Kuypersstraat 24a Waalwijk: verbouwen winkel tot appartementen + gedeeltelijk gebruik
appartementen voor beroepsmatige activiteit (tst Bouw) Datum ontvangst 16-04-2020
Robert Stoltzsingel 6 Waalwijk: vergroten woning aan de achterzijde (tst Bouw) Datum ontvangst
21-04-2020
Bloemendaalweg 4 Waalwijk: vestigen haarwerksalon in een bijgebouw (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-04-2020
Pompweg 1 Waalwijk: plaatsen magazijnstellingen (tst Bouw) Datum ontvangst 21-04-2020
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Villa Waterranonkel 40 Waalwijk: vergroten zolder (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels) Datum bekendmaking 21-04-2020
Havendijk 36 Waspik: verbouwen monumentale woning en (her)bouwen schuur (tst Bouw tst
Wijzigen gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 22-04-2020
Dijkstraat 13 Sprang-Capelle: vervangen dakkapellen (tst Bouw) Datum bekendmaking 23-04-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS
VERLENGD

Frans Halslaan 9 Waalwijk: plaatsen erfafscheiding (tst Bouw) Datum bekendmaking 21-04-2020
Procedure 1a is van toepassing.
Uitgebreide procedure

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Wilhelminastraat 6 Waalwijk: brandveilig gebruiken Theresiaschool (tst Brandveilig gebruik bouwwerk) Datum ter inzagelegging besluit 30-04-2020		
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.

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

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

RUIMTELIJKE ORDENING
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE(N)
“BLOEMENOORDFLATS” TE WAALWIJK
Besluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat de gemeenteraad
op 14 april 2020 het bestemmingsplan “Bloemenoordflats” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting en een aantal bijlagen.
Tegelijk met dit bestemmingsplan is ook het besluit hogere waarden Wet geluidhinder door het
college van burgemeester en wethouders van Waalwijk vastgesteld.
Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen,
omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan “Bloemenoordflats” met bijbehorende documenten en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 30 april 2020 gedurende
6 weken 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 de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische
weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer
NL.IMRO.0867.BPWWBloemenoordflt-VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.
Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing. De Wet geluidhinder koppelt
de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang
van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken beroep instellen
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.
Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 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). U kunt ook
digitaal beroep instellen via
https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 april 2020 tot en met
27 mei 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.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om
’voorlopige voorziening’ worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

ADRESONDERZOEKEN

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer B. Vorster 0416-683638, bvorster@waalwijk.nl (voor
bestemmingsplan en hogere waarden).

Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om op grond van artikel 2.22 Wet
BRP de adresgegevens van onderstaand personen met ingang van de datum van het voornemen
niet meer bij te houden en deze personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt
een inschrijving in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan “Bloemenoordflats” en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERVERBODSZONE HAVEN 1 TOT EN MET 6.
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het instellen van een parkeerverbodszone op de wegen op het bedrijventerrein Haven 1 tot en met 6 te Waalwijk. Voor personenvoertuigen geldt deze maatregel 24 uur per dag, voor het vrachtverkeer geldt deze maatregel van
22.00 uur tot 6.00 uur. Deze maatregel houdt in dat er niet op de rijbaan mag worden geparkeerd
op volgende wegen: Weteringweg, Sluisweg, Industrieweg, Emminkhovensestraat, Schutweg, Spuiweg, Zomerdijkweg en Kleiweg.
Het verkeersbesluit is op gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot 12 juni
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 29 APRIL 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-het parkeren op het eerste parkeervak ten zuiden van het Franz Lehárpark 10 te Waalwijk, alleen
toe te staan ten behoeve van een passagier het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van
het Franz Lehárpark te Waalwijk door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
-het parkeren in de directe nabijheid van de St. Crispijnstraat 3 te Waalwijk, alleen toe te staan ten
behoeve van een passagier het voertuig dat in eigendom is van de bewoner de St. Crispijnstraat te
Waalwijk door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 28 april 2020 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN

ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrich¬tingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Van Son onderhoud en schilderwerken, Gompenstraat sectie L nummer 876, Waalwijk

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.

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.
• C.D. Davidson, geboren op 06-08-1977, de datum van het voornemen is 20-04-2020.
• P.K. Wójcik, geboren op 24-03-1990, de datum van het voornemen is 21-04-2020
• K.W. Wójcik, geboren op 21-10-2014, de datum van het voornemen 21-04-2020
• O. Zabelin, geboren op 17-08-1969, de datum van het voornemen is 21-04-2020
• S. Zabelina, geboren op 20-10-1972, de datum van het voornemen is 21-04-2020
• W.A.J. Knelissen, geboren op 30-04-1956, de datum van het voornemen is 22-04-2020
• K. Khamphithun, geboren op 24-01-1977, de datum van het voornemen is 22-04-2020
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

CONCEPT KADERNOTA GROOTSCHALIGE OPWEK DUURZAME ENERGIE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de concept kadernota “grootschalige opwek duurzame
energie” vanaf 1 mei 2020 tot 4 september 2020 (18 weken) ter inzage ligt.
In de visie Waalwijk duurzaam 2030 staat onze ambitie om in 2030 50% van het energieverbruik
in Waalwijk duurzaam op te wekken. De gemeente Waalwijk heeft nu gebieden in kaart gebracht
die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie (zon en
wind). De voorwaarden waaronder grootschalige energieopwekking mogelijk en acceptabel is, zijn
vastgelegd in de concept kadernota. De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 6 februari 2020 kennis genomen van de concept kadernota en besloten om deze vrij te geven voor een consultatie en
participatie traject.
Het traject bestaat uit twee onderdelen:
1. De mogelijkheid om schriftelijk een mening kenbaar te maken (consultatie). Dit onderdeel
start 1 mei en loopt tot 4 september; en
2. Een interactief proces waarbij u wordt benaderd met informatie en input gevraagd over nog in
te vullen onderdelen van de kadernota, zoals het participeren in grootschalige opwek projecten. Dit onderdeel start 1 juni en loopt ook tot 4 september.
Tijdens de consultatie periode kunt u schriftelijk uw mening geven over de concept kadernota. De
gemeente weegt de reacties en de input van het interactieve proces af en neemt ze mee bij het opstellen van de definitieve kadernota.
De concept kadernota kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptie van het stadhuis van
Waalwijk (Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk). Tevens kan de kadernota worden bekeken op de
website van de gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen .
Uw reactie kunt u sturen naar het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk met als
onderwerp ‘concept kadernota grootschalige opwek duurzame energie’. Ook het indienen van een
reactie per e-mailbericht 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. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via http://www.waalwijk.nl/inwoners/
voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901
Wij vragen u in de onderwerpregel van uw e-mail het volgende nummer te vermelden:
2020-027163

