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Op deze pagina vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Waalwijk.
Redactie: Bureau Communicatie, tel. 0416-683 456.

Grof huisvuil op afroep?
Betaal met PIN
Een bankstel, groot vloerkleed of een
kast die niet meer in goede staat is en
die bij het grofvuil mag? U kunt grof
huisvuil (huishoudelijk afval dat te groot
en te zwaar is voor een huisvuilzak of
-container) tegen betaling afgeven bij
de milieustraat aan de Weteringweg in
Waalwijk. Wij kunnen dit ook tegen betaling bij u thuis ophalen.
U kunt dat contant betalen, maar vanaf
vrijdag 27 januari ook met PIN. Handig
voor u en voor ons.

Schade tijdens jaarwisseling

Ophaaldata
Om de vier weken, met uitzondering
van augustus, halen wij grof huisvuil op
afroep op. Maak daarvoor online een afspraak: ga naar www.waalwijk.nl en typ
in de zoekbalk ‘Grof huisvuil’. Hier vindt
u ook de ophaaldata. Wij halen uw grof
huisvuil op deze data op tussen 07.30 en
16.00 uur. Een exact tijdstip kunnen wij
niet geven. Een afspraak maken kan tot
uiterlijk drie dagen van te voren.

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
tel: 0416 - 68 34 56
website: www.waalwijk.nl
e-mail: info@waalwijk.nl
twitter: Gem_waalwijk
Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56

Telefonisch een afspraak maken kan ook
via 0416 - 683 456.

Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

De jaarwisselingsperiode is rustig en
zonder geweld verlopen. De gemeente
heeft in de eerste weken van het jaar de
schade opgenomen, die in de periode
rondom oud & nieuw is toegebracht.

Vuurwerkafval
inzameling geslaagd
In de eerste week van dit jaar werd 4.080
kilo vuurwerkafval ingeleverd. Dat is
meer dan vorig jaar, toen was dat aantal
3.760 kilo. Even opruimen, zo klaar. Op
naar een schoon jaar was de slogan van

de campagne rondom het inzamelen
van vuurwerkafval en oude kerstbomen.
Samen houden we de gemeente schoon.
Bedankt daarvoor!

Agenda
U bent van harte welkom:
(Alle vergaderingen zijn in de raadzaal van het stadhuis)
Donderdag 19 januari
Om 19.00 uur het Waalwijks podium
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00
uur op de dag zelf.
Om 19.30 uur discussieavond
De raad bespreekt de volgende onderwerpen met inwoners en
organisaties:
- Brief van de heer J. van Dunnen over het monument Capelsche veer
- Brief van de heer H. Kools over de reconstructie van de rotonde in Waspik

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

Dit jaar is er voor een bedrag van € 7.428
aan schade door vuurwerk en vandalisme veroorzaakt. Daar komen de kosten om de vernielingen te herstellen nog
bij. Aan 1 lichtmast, 10 verkeersborden,
6 hondenborden en 17 afvalbakken zijn

vernielingen aangebracht. Wij draaien
op voor de kosten en indirect u dus ook!
Vuurwerkteams
De vuurwerkteams bestaande uit koppels BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) en politieagenten hebben
op 29, 30 en 31 december vuurwerkcontroles gehouden.
Zij waren goed zichtbaar in de verschillende wijken binnen onze gemeente.

- Brief van het Campagnebureau Fairtrade Gemeenten over
verzoek Fairtrade Gemeente op agenda van de raad te zetten.
Wilt u meepraten? Meldt u zich tot uiterlijk 12.00 uur op de
dag zelf aan.
Aansluitend op de discussieavond is er een korte raadsvergadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Aanvraag omgevingsvergunning garageboxen Laageinde 64
in Waalwijk
- Aanvraag suppletie-uitkering opsporen conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog
- Ontwerp-bestemmingsplan Haven 8, fase 1
- Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de verbouwing van de kinderboerderij ‘t Erf
Wanneer de raad een voorstel niet wil bespreken, neemt de
raad meteen een besluit. Voorstellen waarover de raad wel wil
spreken en debatteren, komen op de agenda van de raadsvergadering van 2 februari.

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/recon-

structie 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

Donderdag 24 januari
Om 19.00 uur het Waalwijks podium
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00
uur op de dag zelf.
Om 19.30 uur informatiebijeenkomst
Onderwerp: nieuwe brandweerkazerne. U bent van harte welkom te komen luisteren (aanmelden niet nodig).
Informatie en aanmelden
De agenda’s van deze vergaderingen staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks podium of de discussieavond.
Neem ook contact op met de griffie als u geen internet hebt.

gronden van het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de beslissende instantie en indienen bij (tenzij anders in de publicatie staat vermeld) de commissie Bezwaarschriften,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, 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-West-Brabant, 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

Woensdag 18 januari 2017
Alle bekendmakingen verschijnen met ingang van 30 januari 2014 tijdelijk weer wekelijks in het Weekblad
Waalwijk. Met uitzondering van de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen). Per 1 januari 2014 zijn
gemeenten namelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl. Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven
op de gemeentepagina. U kunt zich overigens ook aanmelden voor een e-mailservice van bekendmakingen via
www.overheid.nl

Omgevingsvergunningen

Toestemming
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Bouw
Handelen in strijd 		
ruimtelijke regels

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij
de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
27-12-2016
Fazant Sprang-Capelle 		
(kad. Sprang, sectie B, 		
nr. 4228 ged. en nr. 4229 ged.)
bouwen woning
11-01-2017
van Harenstraat 3 Waalwijk
wijzigen/plaatsen
		
magazijnstellingen
		
bestaande loods
06-01-2017
Europaplein 9 Waalwijk
aanpassen voorgevel
10-01-2017
Mozartlaan 17 Waalwijk
opsplitsen winkelpand,
		
verhogen dak en maken
		
extra entree
06-01-2017
St Antoniusstraat 24 Waalwijk
uitbreiden/verbouwen
		
1e verdieping
02-01-2017
Maasland 38 Waalwijk
veranderen/uitbreiden woning
			
			
05-01-2017
Wethouder Smoldersstraat 26
Waalwijk
bouwen carport
Procedure 1a is van toepassing.

Toestemming
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Bouw
Bouw
Bouw
Bouw
Reclame
Wijzigen gem. monument
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Bouw
Bouw

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Locatie
Raadhuisstraat 17 Waspik

Datum
bekenmaking Locatie
Omschrijving project
13-01-2017
Prof. Kamerlingh Onnesweg 8
bouwen winkelunit
			
Waalwijk		
11-01-2017
Floris V-laan 13c Waalwijk
uitbreiden woning
			
			
Procedure 1a is van toepassing.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Datum
bekenmaking
12-01-2017

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd

Omschrijving project
bouwen toiletgroep

Toestemming
Sloop

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 19-01-2017 tot en met 01-03-2017 de volgende
ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
03-08-2016
Vijzelweg 5 Waalwijk
Plaatsen 2 tanks voor opslag
		
van cryogenegassen,
Bouw
		
stikstof en koolstofdioxide
Milieu
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
is genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving
11-01-2017
Bloemendaalweg 28 Waalwijk
Vaststellen nummeraanduiding 28
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- De heer van Heumen voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting Café-Restaurant- Pension landzicht, Winterdijk 1 in Sprang-Capelle. Besluit verzonden op 16 januari 2017.
Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen.

Milieu
WET MILIEUBEHEER
Meldingen Artikel 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Van der Werff Logistics Heerenveen B.V., Vijzelweg 6 Waalwijk
DESSO B.V., Taxandriaweg 15 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18-01-2017 tot en met 15-02-2017. 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. 0416-683 456.

Verkeer
Verkeersbesluit plaatsing paaltje in Achter de Hoven
Het college van Waalwijk heeft besloten door plaatsing van een paaltje in Achter de Hoven in Sprang-Capelle ter
hoogte van de kruising met de Hein Jordansstraat in Landgoed Driessen een afsluiting te realiseren voor gemotoriseerd verkeer op tenminste vier wielen.

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
18-01-2017
t.o. Mr. Roëllstraat 12 Waalwijk
kappen 1 Aesculus
(hondenuitlaatveld)
12-01-2017
Raadhuisstraat 17 Waspik
bouwen toiletgroep
			
			
11-01-2017
Bloemendaalweg 28 Waalwijk
bouwen woonhuis
		
en bijgebouw
11-1-2017
Hugo de Grootstraat 6 Waalwijk
aanleggen tijdelijk terras
			
10-1-2017
Mr Luybenstraat 17 Waalwijk
plaatsen verhoogde nok
10-1-2017
Thorbeckelaan 57 Waalwijk
plaatsen dakkapel
		
op achtergevel
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Toestemming
Kap
Bouw
Wijzigen
Rijksmonument
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Bouw
Bouw

Bovenstaand besluit is op 9 januari 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.
Het betreffende besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van het stadhuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Procedure 3 is van toepassing.

Overige bekendmakingen
Vastgesteld beleid
Het college heeft op 20 december 2016 het volgende vastgesteld:
001 – Omgevingsbeleid en Landelijke Handhavingstrategie
Dit document ligt ter inzage bij het team HRM & Ondersteuning en de openbare bibliotheek aan de Wilhelminastraat in Waalwijk. Wilt u hiervan een exemplaar, dan kunt u contact opnemen met het team HRM & Ondersteuning, telefoonnummer 0416-683 456.

