Zorg voor elkaar

Woensdag 6 mei 2020

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

Mogelijkheden en voorwaarden
wind-en zonne-energie

Somber of gespannen?

VIER MIJ

Ben je somber of gespannen door het coronavirus? Praat er
samen over met mensen in je omgeving. Of bel een van de
hulplijnen om te praten over je angstige gevoelens.

Kom me maar halen

Wat kan ik doen?
Het is begrijpelijk als je je somber,
gespannen of misschien zelfs angstig
voelt door het coronavirus. Dat kan
als je alleen bent, maar ook als je
samen met andere mensen woont.
Het helpt om af en toe pauze te
nemen. Van je werk, van de drukte
thuis of van het tv-kijken. Ook helpt
het om de berichtgeving over het
coronavirus even niet te volgen.

Steeds meer mensen investeren
in energie door hun huis te isoleren of leggen vaak al zonnepalen op hun dak. We omarmen
dat, want we vinden dat het
opwekken van duurzame zonneenergie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Maar er
is meer nodig om heel Waalwijk
energieneutraal te krijgen. Ook
zonnevelden en windmolens
dragen daaraan bij.
Ruimte voor initiatieven
De gemeente heeft een kadernotitie gemaakt waarin we beschrijven welke mogelijkheden er zijn
voor grootschalige opwek van
duurzame energie (zon en wind)
en onder welke voorwaarden.
Deze notitie is nog niet klaar.
Het is een concept. Graag horen
wij wat je van de notitie vindt.
Ook zijn onderdelen van de
notitie nog niet ingevuld. Het
afmaken van de notitie doen we
samen met onze inwoners en
andere betrokkenen. Uitgangspunt voor de gemeente is dat we
ruimte bieden aan initiatieven
voor duurzame energie (wind en
zon) en dat onze inwoners hier
ook de vruchten van kunnen
plukken.
Participatie
De komende maanden zullen

er diverse contactmomenten
zijn waarin iedereen input kan
geven voor de kadernotitie. Een
onafhankelijk en deskundig bureau zal dit (participatie)proces
begeleiden.
Nadat alle input verzameld is,
is het uiteindelijk aan de raad
om de kadernotitie vast te stellen. De kadernotitie is voor de
gemeente ook belangrijk voor
de Waalwijkse bijdrage aan de
Regionale Energie en Klimaat
Strategie (REKS) van de regio
Hart van Brabant.
Meer informatie over duurzaamheid, zonne- en windenergie en
de REKS vind je op
www.waalwijk.nl/duurzaam

Tips
• Een gezonde leefstijl helpt om mentaal fit te blijven. Eet
gezond en zorg voor voldoende slaap en beweging.
• Structuur in je dag helpt ook. Bijvoorbeeld elke dag op dezelfde tijd opstaan. Maak een planning voor je (thuiswerk)
dag en neem geregeld een korte pauze.
• Gebruik liever geen alcohol of drugs om met je emoties
om te gaan.
• Je kunt je zorgen en ongerustheid verminderen door
minder vaak te kijken of luisteren naar berichtgeving in de
(sociale) media.
• Ga af op de feiten. Zoek betrouwbare informatiebronnen,
zoals de websites van de Rijksoverheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of het RIVM. Verzamel informatie waarmee je kunt bepalen hoeveel risico je echt loopt,
zodat je redelijke voorzorgsmaatregelen kunt nemen.
• Praat over emoties. Krop ze niet op. Praten met mensen
die je vertrouwt kan helpen. Hou contact met vrienden,
familie en collega’s via e-mail en telefoon.
• Als je er met je omgeving niet uitkomt, zoek dan contact
met een getrainde vrijwilliger of professionele hulpverlener.
• Ook kun je bij aanhoudende klachten terecht bij je huisarts. De huisarts kan je snel de juiste soort hulp bieden
en doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals een
psycholoog of therapeut.

vragen praten
Duurzaam
Waalwijk

Hulplijnen
Je kunt bellen of chatten met de verschillende hulplijnen
als je over iets wilt praten, iets wilt vragen of iemand
zoekt die naar je luistert.
Kijk voor de hulplijnen en meer
informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Straks
Als het zo ver is
Sla me dan maar
Ik sla wel door
Wees maar niet bang
Maar ik sla nu op voorhand terug
Met woorden
Voor de dappere doden
Die vielen en gaan vallen
Daarom: vier mij
Hoor! De boeven komen
Hun hoefhakken vonken op de
klinkers
Ik kan ze ruiken
Ik kan ze al zien
De mist rond hen trekt op
En werpt de schaamte van hen af
Kom me maar halen
Straks
Als het zo ver is
Sla me dan maar
Ik sla wel door
Maar wees tóch maar bang
Want onze strijd is nooit gestreden
Onze vlag wordt nooit gestreken
Onze dood nooit vergeten
Wat zij ook gaan schreeuwen
Daarom: vier mij
Hoor de stilte op die andere oever
Daar waar waarheid eeuwig is
En leugens doodslaan
Op letters, punten, komma’s
Geef daarom woorden
Aan de stemmen van onze doden
Laat ze zingen, fluisteren; ontembaar
Vier hen, 4 mei

Joep Trommelen, stadsdichter
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Noodverordening per 29 april van kracht
Op 29 april is er een noodverordening van kracht gegaan.
Hierdoor veranderen er een aantal dingen. Deze vind je hieronder. Kijk voor de complete noodverordening op www.waalwijk.nl

RECREATIEF NACHTVERBLIJF
Is recreatief nachtverblijf weer toegestaan?
Recreatief nachtverblijf is toegestaan. Let wel, alle gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings blijven gesloten.
Mogen groepsaccommodaties weer geopend worden?
Nee, die mogen nog niet geopend worden.

Hoe zit het met sporten voor volwassenen?
Voor volwassenen blijft gelden dat er geen georganiseerde sporttrainingen mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen
worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand
worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen.
Mag ik sporten in het park of een Cruyff-court?
Voor het sporten in een park of een Cruyff-court gelden dezelfde
regels als hierboven. Alleen jongeren tot en met 18 jaar mogen
georganiseerd sporten. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met
18 jaar moeten daarbij 1,5 meter afstand houden. Volwassenen
mogen niet in groepsverband sporten.

Mogen gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen van campings
weer gebruikt worden?
Nee, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings,
vakantieparken en andere recreatieve voorzieningen mogen niet
gebruikt worden.

Kan Scouting haar activiteiten voor jeugd weer opstarten?
Scouting mag alleen activiteiten voor de jeugd opstarten als deze
gericht zijn op bewegen. De reguliere activiteiten zijn nog verboden als die niet gericht zijn op bewegen.

Mogen stortplaatsen voor chemische toiletten gebruikt worden?
Stortplaatsen voor chemische toiletten mogen gebruikt worden,
mits die niet zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke
sanitaire voorziening.

Kan Jong Nederland haar activiteiten voor jeugd weer opstarten?
Jong Nederland mag alleen activiteiten voor de jeugd opstarten
als deze gericht zijn op bewegen. De reguliere activiteiten zijn
nog verboden als die niet gericht zijn op bewegen.

Wie is verantwoordelijk voor het kunnen naleven van de maatregelen die gelden, zoals de 1,5 meter, in recreatieverblijven (campings,
vakantieparken, B&B’s, hotels)?
De beheerder van de recreatieverblijf is verantwoordelijk voor het
kunnen naleven van de geldende maatregelen.

Mogen mijn kinderen weer naar dansles?
Dat hangt af van de leeftijd van uw kinderen. Sowieso moet de
dansles in de open lucht plaatsvinden. Daarnaast geldt voor
kinderen onder 12 jaar dat ze geen 1,5 meter afstand moeten
houden. Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar moeten
dat wel.

Wie handhaaft op het naleven van de maatregelen die gelden bij
recreatieve bedrijven?
Politie en boa’s handhaven op het naleven van de maatregelen.
Mogen campings en vakantieparken hun restauratieve voorzieningen
weer openen voor gasten? Of mag hier alleen afgehaald worden?
Restauratieve voorzieningen op campings en vakantieparken
blijven gesloten. Wel is afhalen en bezorgen mogelijk. Daarbij
moeten wel de geldende regels van het RIVM in acht worden
genomen.
Mogen sauna’s in hotels/vakantieparken/campings weer open?
Nee, net als eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs
zijn sauna’s gesloten voor publiek.

ZWEMBADEN
Zijn de zwembaden geopend?
In Brabant zijn de binnen- en buitenzwembaden gesloten.
Zwemmen in recreatieplassen en zwemvijvers is wel toegestaan.
Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je daar met maximaal 2 personen zwemmen. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar
mogen onder begeleiding in groepen zwemmen, maar moeten
wel 1,5 meter afstand houden. Kinderen onder 12 jaar mogen
onder begeleiding in groepen zwemmen. Uitzondering op deze
regels vormen personen uit één gezin. Let wel, eventuele horecafaciliteiten en sanitaire voorzieningen blijven gesloten.

SPORTACTIVITEITEN – ACTIVITEITEN VOOR
JEUGD ONDER 12 JAAR/ONDER 18 JAAR
Welke activiteiten zijn toegestaan voor jeugd onder 12 jaar? Welke
regels gelden hierbij?
Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer onder
begeleiding samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de
hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden, competities en toernooien
blijven verboden. Jongeren tot en met 12 jaar hoeven daarbij
geen 1,5 meter afstand te houden.
Welke activiteiten zijn mogelijk voor jeugd van 12 tot en met 18 jaar?
Welke regels gelden hierbij?
Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer onder
begeleiding samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de
hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden, competities en toernooien
blijven verboden. Jongeren tot en met 18 jaar moeten daarbij
1,5 meter afstand te houden. Daardoor kunnen contactsporten
nog niet beoefend worden.

Kunnen muzieklessen voor jeugd weer opstarten?
Muzieklessen voor de jeugd mogen, mits de muziekles 1-op-1
gehouden wordt. Muzieklessen aan een groep blijven verboden.
Mogen er weer kampen voor de jeugd worden georganiseerd (denk
aan voetbal/schoolkampen)?
Nee, er mogen geen kampen voor de jeugd worden georganiseerd. Reden is dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
gesloten zijn en het onmogelijk is een kamp te organiseren
waarbij in ieder geval de begeleiders 1,5 meter afstand moeten
houden.

GESLOTEN OP
21 EN 22 MEI
In verband met Hemelvaart is
het stadhuis gesloten op
21 en 22 mei.
Storingsmeldingen:
Deze kun je doorgeven via
www.waalwijk.nl/meldpunt of,
uitsluitend als het spoedeisend
is, via 0416-683456. Volg hierbij
het keuzemenu.

Deel je
met ons IDEE

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

BEZOEK AAN VERPLEEGHUIZEN
Mag ik mijn moeder in het verpleeghuis weer bezoeken?
Dat hangt van het verpleeghuis af. Het is namelijk aan de beheerder van de instelling om aan te geven of hij bezoek aan de
bewoners toestaat en hoe hij dat dan regelt. Zij mogen hier zelf
dus beleid op maken.

WEEKMARKTEN
Mogen er ook weer non-foodkramen aanwezig zijn op weekmarkten?
Ja, op 30 april is besloten dat dit op de Brabantse weekmarkten
weer is toegestaan

CONTACTBEROEPEN
Is er een versoepeling van de maatregelen voor contactberoepen?
Nee, de regels voor contactberoepen zijn niet gewijzigd.
Welke beroepen vallen onder contactberoepen?
Een beroep behoort tot de groep contactberoepen als het voor
de uitoefening ervan onmogelijk is om 1,5 meter afstand te
houden. Uitzondering geldt voor zorgverleners waarbij voor de
uitoefening een individuele medische indicatie geldt.
Is het geven van motorrijles weer toegestaan?
Nee, dat is niet toegestaan. Het beroep van rijinstructeur valt
onder de contactberoepen.
Is het geven van autorijles weer toegestaan?
Nee, dat is niet toegestaan. Het beroep van rijinstructeur valt
onder de contactberoepen.
Kan ik nu weer naar de kapper?
Nee, het uitoefenen van contactberoepen is verboden. Ook de

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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kapper behoort tot die groep, omdat het niet mogelijk is dit beroep uit te oefenen zonder 1,5 meter afstand te houden.

VERVOER
Zijn de regels ten aanzien van het vervoer van personen aangepast in
de nieuwe noodverordening?
Nee, de regels ten aanzien van het vervoer van personen zijn
niet aangepast.

Mag ik weer met meer dan 2 personen in een auto rijden?
Je mag alleen met meer dan 2 personen in een auto rijden als je
daarbij de afstand van 1,5 meter in acht neemt. Uitzondering op
deze regel is als de personen uit hetzelfde huishouden komen.

CHILLEN MET JE
VRIENDEN

Hoef ik geen 1,5 meter afstand meer te houden als ik in een busje
zit?
Jawel, ook als je in een busje zit, moet je 1,5 meter afstand houden als er meer dan 2 inzittenden zijn. Uitzondering is als deze
personen uit hetzelfde huishouden komen.

informatie voor ouders en verzorgers
houd je kind thuis als hij of zij
of een gezinslid verkouden of
grieperig is

kom niet eerder dan 10
minuten voor aanvang van de
sportactiviteit op locatie

meld je kind tijdig aan voor de
activiteit

als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen
toegang tot de sportlocatie

je kind is alleen welkom
wanneer er een activiteit voor
jouw kind gepland staat

indien ondersteuning
echt noodzakelijk is bij de
activiteit, is één ouder/
verzorger toegestaan

laat je kind zoveel mogelijk
op eigen gelegenheid naar
de locatie gaan als hij/zij oud
genoeg is

volg altijd de aanwijzingen op
van de organisatie

informeer je kind over de algemene
veiligheids- en hygiëne regels

haal direct na de activiteit je
kind op. Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

Vereniging
Sport en Gemeenten

Chillen met je vrienden: hoe
doe je dat als jongere in coronatijd? Als je zoveel mogelijk
thuis moet blijven.
Of wel naar buiten mag, maar
altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven.
Zoek je inspiratie om te kunnen chillen? Kijk dan op
www.slimmerchillen.nl

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 AdviesPunt bellen op werkdagen van 09.0017.00 uur via 0416-760160.
Mailen kan ook:
adviespunt@contourdetwern.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
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief toelichten en
overhandigen aan de raad? Dan kunt u zich aanmelden
bij griffie@waalwijk.nl of bel (0416) 683445.
Dan overleggen we hoe u dit kunt doen in deze tijd
van corona.

Donderdag 7 mei, Waalwijks podium en Input
Aanvang: 19.30 uur

Na het Waalwijks podium 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 het onderwerp Veiligheid.

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

Na het Waalwijks podium 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.
•
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.
•
Omgevingsvergunning Zuidhollandsedijk 24 Sprang-Capelle

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.

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:
Eerste Zeine 96 Waalwijk: gevelrenovatie (tst Bouw) Datum ontvangst 23-04-2020
Geerde 25 Waalwijk: aanleggen uitrit (tst In- of uitrit) Datum ontvangst 23-04-2020
Forestierlaan 1 Waalwijk: kappen 1 kastanje i.v.m. afsterving (tst Kap) Datum ontvangst 21-04-2020
Kasteellaan 6 Waalwijk: wijzigen brandcompartimentering (tst Bouw) Datum ontvangst 23-04-2020
Pompweg 1 Waalwijk: inpandig verbouwen bedrijfspand (tst Bouw) Datum ontvangst 23-04-2020
achter Jacob van Ruijsdaelstraat 21 Sprang-Capelle: kappen 1 spar (tst Kap) Datum ontvangst
22-04-2020
de Coubertinlaan 17 Waalwijk: plaatsen nokverhogende dakkapel (tst Bouw) Datum ontvangst
30-04-2020
Winterdijk 31 Sprang-Capelle: uitbreiden woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum ontvangst 29-04-2020
Procedure 1a is 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
VOORAANKONDIGING EX ARTIKEL 1.3.1 BRO EN INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DROGERIJ 55, WAALWIJK”
Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie van het voormalige buurthuis De Amstel te Waalwijk.
Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het realiseren van maximaal 16 wooneenheden ter plaatse van het voormalige buurthuis De Amstel aan de Drogerij 55 te Waalwijk./ In
eerste instantie wordt ingezet op het realiseren van 14 wooneenheden voor begeleid wonen. Mocht
begeleid wonen geen doorgang vinden, dan worden 16 sociale huurappartementen gerealiseerd.
Het geprojecteerde appartementengebouw heeft 2 bouwlagen. Er wordt voorzien in de aanleg van
15 openbare parkeerplaatsen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Hobbemastraat 8 Sprang-Capelle: bouwen woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 30-04-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Inspraak
Op 21 april 2020 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan
“Drogerij 55, Waalwijk” in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.

REGULIERE PROCEDURE

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen is genomen:
Hobbemastraat Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie B, nr. 5099): vaststellen nummeraanduiding 8
Datum bekendmaking 30-04-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Drogerij 55, Waalwijk” ligt met bijbehorende documenten met
ingang van 7 mei 2020 a.s. gedurende 6 weken (t/m 17 juni 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 de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan 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 vol-

doet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, onder
vermelding van inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan “Drogerij 55, Waalwijk”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met
de heer B. Vorster via e-mail: bvorster@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683638.

Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Informatieverstrekking
In verband met de huidige maatregelen in het kader van het corona-virus, kan op dit
moment geen inloopbijeenkomst ingepland worden.

Sprang-Capelle:
Winterdijk tussen Hogevaart en Hoofdstraat: 13-05-2020 i.v.m. asfaltwerkzaamheden. Omleiding
via Wendelnesseweg Oost, Heistraat, Julianalaan, Hogevaart.

Om omwonenden en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren wordt gedurende de inzagetermijn de mogelijkheid geboden om met de heer B. Vorster een afspraak te maken in het
gemeentekantoor (dit met inachtneming van de door het RIVM voorgeschreven afstandsnormen)
en/of digitaal (bijvoorbeeld via “Teams”) voor een nadere mondelinge toelichting op het plan.

Tilburgseweg tussen Noorder Allee en Kerkstraat: 25-05-2020 i.v.m. asfaltwerkzaamheden.

Contactgegevens
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer
B. Vorster via e-mail: bvorster@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683638 (of: 06-83672652).

Waspik:
Vrouwkensvaartsestraat tussen huisnummer 17 en 19: 11-05.2020 en 12-05-2020 i.v.m. werkzaamheden aan brandweervoorzieningen. Omleiding via Kloppersteeg, Schotse Hooglanderstraat,
Carmelietenstraat.

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

Waalwijk:
Geen wegafsluitingen

Tilburgseweg tussen Bevrijdingsweg en Kerkstraat: 26-05-2020 tussen 09.00 u. en 13.30 u. i.v.m.
asfaltwerkzaamheden.

