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Zes Lintjes
in de gemeente Waalwijk
Woensdag 26 april reikte burgemeester
Kleijngeld tijdens de Lintjesregen 2017
zes Koninklijke Onderscheidingen uit.
Alle gedecoreerden van onze gemeente
kregen de onderscheiding Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. In dit weekblad
leest u meer over de verdiensten van
deze personen.
Mevrouw J. Bogers-Spuijbroek uit
Sprang-Capelle voor haar verdiensten
als vrijwilliger bij de Christelijke begrafenisvereniging De Laatste Eer. De Hervormde Gemeente Sprang. Bestuurslid
en secretaris van Vrouwenvereniging
Tabitha, vrijwilliger bij de Zendings- en
Evangelisatiecommissie. Vrijwilliger bij
de Hervormde Vrouwendienst en collectant voor KWF Kankerbestrijding.

de Doper. Organisator van maandelijkse
concerten in de kerken, betrokken bij de
uitgave van een gids en brochure over
de kerken en betrokken bij het onderhoud en de groenvoorziening.
Mevrouw S.G. Gaakeer-Verhagen uit
Waalwijk voor haar verdiensten als
vrijwilliger bij de protestantse wijkgemeente Ambrosiuskerk (PG Waalwijk)
als jeugdouderling, voorzitter van de
kindernevendienstleiding en coördinator

van het beamteam en van de kinderkerstfeesten. Tevens is zij voorzitter van de
muziekcommissie en regisseur van musicals van Sprang-Capelle Musica. Zij is
werkzaam als begeleider van zorgleerlingen. Naast haar taken is zij actief als
lid van de werkgroep sociale veiligheid,
als vertrouwenspersoon en als lid van de
werkgroep vier en geloven.
Mevrouw I.A.H.N Rijkers-Gerritsen
uit Waalwijk voor haar verdiensten als
voorzitter Buurtbusvereniging Gansoyen
(voorheen Buurtbusvereniging Elshout).
Reisleider bij Kompasreizen. Coördinator uitvalbussen bij Stichting 80 van
de Langstraat. Vrijwilliger bij Stichting
Nationale Rode Kruis Bloesemtocht

in Geldermalsen. Vrijwilliger bij Stichting Vriendenkring Pelgrim refuge Nos
Repos in Oisterwijk. Schoolgids bij IVN/
Nationaal Park Loonse en Drunense
Duinen en lid van werkgroep Blaasconcerten van Sociaal Cultureel Centrum
Den Bolder.
De heer H. van Delft uit Waalwijk voor
zijn verdiensten als vrijwilliger bij de Betaald Voetbal Organisatie RKC Waalwijk
en voorzitter van de amateurvoetbalvereniging RKC Waalwijk. Decorandus
was tot 2002 werkzaam als manager
algemene zaken van de Betaald Voetbal
Organisatie RKC Waalwijk. Hij heeft RKC
Waalwijk naar een hoger niveau getild en
op de nationale voetbalkaart gezet.

Kennismaken?
Tijdens deze workshop leert u hoe u kunt
groeien op fysiek, emotioneel, mentaal
en sociaal vlak. En hoe u (meer) energie
overhoudt. Een goede gezondheid is per
slot van rekening een voorwaarde om
een ander te kunnen helpen. Benieuwd
wat dit voor u kan betekenen?

Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56
Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Sluiting stadhuis
Aangepaste avondopenstelling:
Donderdag 4 mei, Dodenherdenking,
geopend van 18.00-19.00 uur
(i.p.v. tot 20.00 uur).
De gemeente Waalwijk is gesloten op:
Vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag
De Milieustraat Waalwijk is op vrijdag
5 mei gewoon open.
Storingsmeldingen
Deze kunt u doorgeven via de website
www.waalwijk.nl/meldpunt of, uitsluitend als het spoedeisend is, via telefoonnummer 0416-683 456. Volgt u
dan het keuze menu.

De zes decorandi van de Lintjesregen 2017 in de hal van het stadhuis (Pix4Profs)

Zorgt u voor een ander?
Dan is het nu…
‘Tijd voor jezelf’
De gemeente Waalwijk wil dat mantelzorgers meer aandacht en erkenning
krijgen en niet overbelast raken. Daarom
lanceerden we onlangs de campagne ‘Jij
zorgt voor… maar wie is er voor jou?’
In vervolg daarop organiseren we in samenwerking met Top Life de workshop
‘Tijd voor jezelf’. Bent u mantelzorger,
vrijwilliger en/of professional die betrokken is bij mantelzorg? Doe dan mee aan
deze gratis workshop in het Mandemakers Stadion!

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

Agenda

Mevrouw W.C.M. de Man-Bakkers uit
Waalwijk voor haar verdiensten als
vrijwilliger en bestuurslid van de Waalwijkse Zwemvereniging. Wijkhoofd voor
de jaarlijkse collecte voor de Hartstichting. Straatvertegenwoordiger bij het
Buurt Preventie Team Onder de Bomen/
Bloemenoord Noord-West en dienstverlener en coördinator bij stichting De
Strohalm.
De heer J.E.M. Elshof uit Waalwijk voor
zijn verdiensten als leider van een groep
vrijwilligers die de parochiebegraafplaats
onderhoudt. Daarnaast verzorgt hij de
grafrechtenadministratie. Ook heeft hij
de zorg voor de gemeentelijke grafzerkmonumenten. Auteur van “Baardwijk in
het Nieuws, het dorp dat een wijk werd”,
een boekwerk in drie delen. Lid van de
Commissie Historie en Culturele Activiteiten van Stichting Vrienden van St. Jan

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

In mei houden we kennismakingsbijeenkomsten:
Maandag 8 mei, 19.15 -20. 45 uur, Den
Bolder in Waspik
Dinsdag 9 mei, 19.15 -20.45 uur, RKC
stadion in Waalwijk
Donderdag 11 mei, 19.15 -20.45 uur, Zidewinde in Sprang-Capelle
De vervolgworkshops ‘Tijd voor jezelf’
zijn vanaf 23 mei t/m 4 juli op dinsdagavond in het Mandemakers Stadion,
Akkerlaan 2 in Waalwijk. Alle informatie
hierover ontvangt u tijdens de kennismakingsbijeenkomst.
Aanmelden
Dat kan tot twee werkdagen voor één van
de bijeenkomsten. Bel dan naar 0411607289 of mail naar info@toplife.nu

Programma Dodenherdenking
Woensdag 4 mei
Sprang-Capelle
18.50 uur Aanvang programma in de ‘Hervormde Gemeente Sprang’
19.40 uur Verzamelen bij de kerk ‘Hervormde Gemeente
Sprang’
19.45 uur Vertrek van de stille tocht naar het monument
20.00 uur Twee minuten stilte
		
Toespraak door wethouder Bakker
		Kranslegging
Waalwijk
19.35 uur Verzamelen in de mr. Van Coothstraat
19.45 uur Stille tocht naar het oorlogsmonument
19.50 uur Dodenappel voorgelezen door de heer Govaarts
20.00 uur Twee minuten stilte
		
Toespraak door burgemeester Kleijngeld
		
Voordracht gedicht
		Kranslegging
Waspik
18.50 uur Samenkomst voor Raadhuisstraat 1 in Waspik
19.00 uur Aanvang programma met toespraak door wethouder Keijzers
19.45 uur Stille tocht (in het park naast de Rabobank)
20.00 uur Twee minuten stilte
		Kranslegging
Wegafsluitingen
Vanwege dodenherdenking zijn de volgende wegen voor verkeer afgesloten:
- de Tilburgseweg van 19.30 uur tot 20.30 uur vanaf de rotonde bij James tot aan de Piet Klerkxrotonde
- de Raadhuisstraat in Waspik tussen 19.00 uur en 20.45 uur
- de burgemeester Moonenlaan tussen 19.30 uur en 20.30
uur.
Monument in Sprang-Capelle

Meer informatie vindt u op www.toplife.nu/tijd-voor-jezelf
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Stuur uw
tuinfoto in

Agenda

Hevige hoosbuien zorgen steeds vaker
voor problemen met de afvoer van
het regenwater in de straten. Wist u
dat groene tuinen wateroverlast helpt
verminderen? Hoe meer groen, hoe
beter. We zijn benieuwd of u groene
vingers heeft. Stuur nu uw mooiste
foto in van uw groene tuin! U maakt
daarmee kans op een design waterton t.w.v. €350, een abonnement op
het Olympiabad/zwembad Zidewinde
t.w.v. €250 of een tuincentrumbon
t.w.v. €50. U kunt uw foto insturen
tot 6 mei 2017 via onze social mediakanalen of de gemeentelijke website.
Woensdag 10 mei maken we de winnaars bekend.
Kijk voor meer informatie op
www.waalwijk.nl/weekvanhetwater

U bent van harte welkom:
Donderdag 11 mei in de raadzaal van het stadhuis
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 informatieavond:
Onderwerpen:
- Stand van zaken slachthuis
- Position paper centrum.
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. Neem ook contact op met de griffie als u geen
internet hebt.

Nieuwe aanpak luisbestrijding
Iedereen heeft wel eens last van plakkerige vlekken op de auto of tuinmeubelen.
Droge, warme periodes in de afgelopen
jaren veroorzaakten deze overlast.

nen uit de pitten van de vruchten van
de Neemboom. Het kost iets meer tijd
om de overlast terug te dringen, maar
we houden op deze manier wel optimaal
rekening met het milieu. We passen
deze bestrijdingsmethode alleen toe op
de locaties die afgelopen jaren voor de
meeste overlast zorgden.

Voor de bestrijding van luis zijn we gestopt met gebruik van chemische middelen. Sinds een paar jaar gebruiken we
daarvoor een biologisch bestrijdingsmiddel: NeemAzal. Dit wordt gewon-

Nog vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met Michel Brok,
contactpersoon vanuit de gemeente
Waalwijk via telefoonnummer 0416683 456.

De gemeente Waalwijk pakt de overlast
van luizen, voornamelijk in linden, op
een nieuwe manier aan.

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/recon-

Waalwijk bedankt Alianza en Pro Patria voor een uitstekend optreden tijdens de Hart van
Brabant Parade op Koningsdag. Met dank aan Jasmijn van der Hamsvoord namens SLEM
voor de organisatie en Van Haren voor de schoenen.

Het voorjaar begint:
onkruid milieuvriendelijk bestrijden
We kijken elk jaar weer uit naar het voorjaar. Een periode met warm, beter weer.
Alleen het onkruid komt deze periode
ook boven de grond en dat is minder
prettig. Weet u dat u onkruid op milieuvriendelijke manieren kunt verwijderen?
Wij geven graag een paar tips!
• Onkruid tussen bestrating heeft zand
nodig om te nestelen. Wanneer u regelmatig zand opveegt, voorkomt u
dat onkruid groeit;
• Plant bomen, struiken of bodembestructie 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

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
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:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
12-04-2017
Herman Boerhaavestraat Waspik
realisatie nieuwbouwwoning
Inrit- of uitrit
(kad. Waspik, sectie O, nr. 		
Handelen in strijd
1009 ged.)		
ruimtelijke regels
			
Bouw
20-04-2017
Vincent van Goghlaan achter
Permekestraat 2/Vincent van
Goghlaan achter Breitnerstraat 1
Waalwijk
kappen 2 Aesculus
Kap
20-04-2017
Beethovenlaan Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5672)
kappen 7 kastanjes
Kap
20-04-2017
Taxandriaweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie G,
nr. 1203 en nr. 1204)
kappen 11 elzen en 6 esdoorns Kap
11-04-2017
Reigerbosweg 12 Waalwijk
plaatsen nieuw kozijn sportschool Bouw
20-04-2017
tegenover De Coubertinlaan 31
Waalwijk
kappen een Quercus
Kap
20-04-2017
tegenover Mgr Zwijsenstraat 21
Waalwijk
kappen een Tillia
Kap
20-04-2017
tegenover Industrieweg 32 Waalwijk kappen een Fraxinus
Kap
20-04-2017
Schutweg 9 a Waalwijk
herbouwen bedrijfshal aan
		
bestaand kantoorpand
Bouw
20-04-2017
Schutweg 9 Waalwijk
herbouwen bedrijfshal
Bouw
20-04-2017
Taxandriaweg 3 Waalwijk
nieuwbouw van 27 grond		
gebonden eengezinswoningen
		
met bergingen
Bouw
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:
Datum
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
22-03-2017
Prof. Van der Waalsweg 2 Waalwijk aanpassen inritten naar
		
parkeerterrein
Inrit- of uitrit
19-12-2016
Nieuwevaart 39 Sprang-Capelle
oprichten antenne opstelpunt Bouw
			
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
Procedure 1a is van toepassing.

dekkers in uw tuin. Zo blijft er voor
onkruid minder grond en licht over
om te groeien;
• Houtsnippers, kiezels en antiworteldoek in de tuin zijn preventief tegen
onkruid;
• Ook met een onkruidkrabber, mobiele
gasbrander of een stoomapparaat bestrijdt u onkruid chemievrij.
Chemicaliën en drinkwater
Wanneer u chemicaliën gebruikt voor
onkruidbestrijding, komt er gif in het
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,

grondwater. Grondwater wordt gebruikt
voor ons drinkwater. Het kost veel tijd
om chemicaliënresten uit het water te
filteren. Het lukt ook niet om álle resten
te verwijderen. Bestrijd onkruid daarom
altijd milieuvriendelijk.
Meer tips?
Heeft u zelf een milieuvriendelijke onkruidtip? Deel deze dan via schoonwater.
nl/forum. Meer tips kunt u ook vinden
op schoon-water.nl, onkruidvergaat.nl
en milieucentraal.nl
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

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
26-04-2017
Jan van Erpstraat Waspik 		
Inrit- of uitrit
(kad. Waspik, sectie O, nr. 1058)
realisatie nieuwbouwwoning
Bouw
26-04-2017
Canadeseweg Waspik
realisatie vrijstaande
Inrit- of uitrit
(kad. Waspik, sectie M, nr. 1079)
nieuwbouwwoning
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
			
Bouw
25-04-2017
Dr. Schaepmanlaan 26 Waalwijk
plaatsen dakkapel aan de
		
achterzijde
Bouw
26-04-2017
Spoorbrugweg 11 Waalwijk
vervangen/vernieuwen berging Bouw
			
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
21-04-2017
Scharlo 8 Waspik
bouwen stallingsloods
Bouw
			
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
25-04-2017
Altenaweg 18 Waalwijk
verbouwen kantoorpand tot
		
woongebouw ten behoeve van
		
tijdelijke huisvesting van 96
		
arbeidsmigranten (48 kamers),
		
voor een periode van 10 jaar
Bouw
02-05-2017
Kloosterweg 32 Waalwijk
verbreden inrit
Inrit- of uitrit
25-04-2017
van Berckenrodelaan 15 Waalwijk
plaatsen dakkapel aan de
		
achterzijde
Bouw
26-04-2017
Carmelietenstraat 31b Waspik
vergroten woonhuis
Bouw
			
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
20-04-2017
ter hoogte van Jacob Marisstraat 1 kappen 8 eiken en een
t/m 9 Sprang-Capelle
meerstammige populier
Kap
28-04-2017
Burgemeester van Prooijenstraat
samenvoegen 2 ramen op
Bouw
13 en 17 Waalwijk
eerste verdieping en plaatsen
		
extra raam op de tweede verdieping
26-04-2017
Taxandriaweg 3a t/m 3e, 3g, 3h, 3j
nieuwbouw 27 grondgebonden
en 3k /Taxandriahof 1 t/m 17
eengezinswoningen
en 2 t/m 18 Waalwijk
met bergingen
Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum
bekendmaking Locatie
21-04-2017
Overstortweg 9 Waalwijk
		
		
Procedure 1a is van toepassing.

Omschrijving project
uitbreiden bedrijfshallen en
gewijzigd uitvoeren reeds
vergunde deel

Toestemming
Bouw
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Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
is genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving
26-04-2017
Jan van Erpstraat Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1058) Vaststellen nummeraanduiding 8
26-04-2017
Canadeseweg Waspik (kad. Waspik, sectie M, nr. 1079)
Vaststellen nummeraanduiding 5b
26-04-2017
Taxandriaweg 3 Waalwijk
Vaststellen nummeraanduidingen
		
3a t/m 3e, 3g, 3h, 3j en 3k
		
(Taxandriaweg); 1 t/m 17 en 2 t/m 18
		
(Taxandriahof)
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Algemene vergunningen
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar
zijn verleend aan:

- De heer A.A.A.M. van de Pas voor het mogen schenken van zwak alcoholische drank tijdens het Puur Festival
op 30 april 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Raadhuisplein – Markt – Grotestraat in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 24 april 2017.
- Sportschool Waalwijk B.V. voor het buiten behandeling laten van de aanvraag voor een exploitatievergunning
op de locatie Reigerbosweg 12 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 26 april 2017.
- De heer M. de Bruijn voor het mogen schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Asperges
op het plein op 25 mei 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 3 mei 2017.
- Mevrouw M. Bolkenbaas voor het organiseren van het evenement Broma’s markt en de Buiten schilderdag op
zaterdag 7 mei 2017 van 08.30 uur tot 17.00 uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 3 mei 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
MELDINGEN
ARTIKEL 8.40

- Stello’s Worstkeuken, Duikerweg 6 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 mei 2017 tot en met 31 mei 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.
0416-683456.

Ruimtelijke ordening
Aanleg fietsenstalling Basisschool Besoyen

Het definitieve ontwerp van het project “Aanleg fietsenstalling” ligt vanaf 3 mei 2017 tot en met 17 mei 2017 ter
inzage op het stadhuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw A. van Grinsven Team Maatschappelijke Ontwikkelingen. Zij is bereikbaar via email avangrinsven@
waalwijk.nl of via telefoon 0416-683 456.
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

Verkeer
Wegafsluitingen

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Waalwijk, tel. 683683. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:

Fietspad Altenaweg, tussen Sluisweg en Industrieweg: 24-04-2017 t/m 04-06-2017 i.v.m. reconstructie. Omleiding
voor fietsers via Noordstraat en Winterdijk.
Burg. Moonenlaan tussen Mr. van Coothstraat en Kerkstraat: 04-05-2017 tussen 19.30 u. en 20.30 u. i.v.m. dodenherdenking.

Sprang-Capelle:

Eikenlaan, Dennenlaan en Berkenlaan: 05-04-2017 t/m 27-05-2017 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Kerkstraat en Tilburgseweg tussen Kerkstraat en Piet Klerkxplein: 04-05-2017 tussen 19.30 u. en 20.30 u. i.v.m.
dodenherdenking.

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:

Waspik:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Zagron Grondbank en Bouwstoffen, Sluisweg 36 Waalwijk

Raadhuisstraat: 04-05-2017 tussen 19.00 u. en 20.45 u. i.v.m. dodenherdenking.

Stationslaan West: 18-04-2017 t/m 09-06-2017 i.v.m. reconstructie.

