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Eendjes voeren, wel of niet?
Help mee blauwalgen te voorkomen
Het lijkt erg onschuldig, maar dat is het
zeker niet: eendjes en andere waterdieren oud brood voeren. Want brood dat
niet wordt opgegeten en in het water
blijft liggen, vervuilt het water en zorgt
ervoor dat blauwalgen groeien. We vragen u daarom met klem het voeren van
eenden te beperken en niet te veel aas te
gebruiken als u gaat vissen.
Daarnaast trekt brood dat blijft liggen
langs de waterkant ratten en muizen
aan. Of meeuwen en kauwen eten het
op en die vogels kunnen weer overlast in
de wijk veroorzaken. Veel brood is ook
ongezond voor eenden. Het is geen natuurlijk voedsel, het bevat veel zout en is
te eenzijdig.

Bart Boom
eerste officiële stadsvlogger

Blauwalgen
Blauwalgen zijn bacteriën die giftige
stoffen afscheiden. Mensen en dieren
kunnen jeuk krijgen bij contact met
het water of buikkrampen wanneer zij
het water binnenkrijgen. Blauwalgen
ontwikkelen zich in stilstaand water.
Blauwalgen komen al voor bij watertemperaturen tussen 15 en 19 graden,
maar bij 20 graden en warmer gaan
ze echt flink groeien. Ze vormen een
dunne drijflaag op het water. Blauwalgen komen van nature voor in zoet
water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden groeien de algen heel snel.

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

Bart Boom (18) mag zich een jaar lang
de officiële stadsvlogger van Waalwijk
noemen. Hij is de eerste vlogger in Nederland met die titel. De jury vond Barts

vlog verrassend en creatief. Waalwijk is
voor zover bekend de eerste gemeente
in Nederland die een officiële stadsvlogger heeft.

Agenda

Activiteit
Thuis met Dementie
Op dinsdag 18 juli genieten we tijdens
Thuis met Dementie Waalwijk van het
nieuwe terras bij het Parkpaviljoen. Dit
doen we van 10.00 tot 12.00 uur, onder
het genot van een drankje en iets lekkers. U bent iedere dinsdag welkom in
het Parkpaviljoen, ingang Wandelpark
aan de Grotestraat in Waalwijk. Koffie en thee zijn voor eigen rekening.
Aanmelden kan bij dementieconsulent
Marianne de Jongh, zij is bereikbaar op
telefoonnummer 06-1392 3523 of
m.d.jongh@dewever.nl

Heeft u een vergunning nodig tijdens de 80 van de Langstraat?
Stichting ‘De 80 van de Langstraat’ organiseert op zaterdag 9 en zondag 10
september 2017 de 37e editie van de
wandeltocht de Rabobank 80 van de
Langstraat. De gemeente stelt ook dit
jaar weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen.
Wilt u een activiteit organiseren?
Zonder vergunning mag u:
• Een kleine tent plaatsen (tot 50 personen).
• Muziek draaien via een stereo-installatie.
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste 4,50 meter en zijn
obstakels of versieringen boven de weg
niet toegestaan.
U heeft wel een vergunning nodig als u
één of een combinatie van onderstaande
attributen plaatst:
• Een grote tent plaatst (vanaf 50 personen) en/of;
• Een vrachtwagen (trailer) of ander
groot obstakel plaatst en/of;
• Versterkte muziek wilt laten horen
met professionele apparatuur, bijvoorbeeld als
een dj muziek draait en/of.
• Tapwagens (aanvraag + situatietekening indienen wanneer de tapwagens
niet op het eigen terras geplaatst
wordt. Het moet duidelijk zijn wat tot
het eigen terras behoort. De tapwagen en het terras mag niet ‘s nachts
worden gebruikt tussen 01.30 uur en
08.30 uur.
Alcohol
Als u op een andere plaats dan uw hore-

cabedrijf zwakalcoholhoudende dranken
wilt verkopen en/of schenken, dan heeft
u hiervoor een ontheffing van de Dranken Horecawet nodig.
NIX18
Met de ontheffing mag u alleen alcohol
schenken aan personen van 18 jaar en
ouder. Alcoholgebruik onder de 18 jaar
is niet toegestaan. Wij verwachten dat u
hierin uw verantwoordelijkheid neemt.
Overlast door overmatig alcoholgebruik
wordt niet getolereerd, u riskeert dan
een boete.
Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente Waalwijk
geldt de reguliere sluitingstijd van 03.00
uur.
Voor dit jaar geldt, net als het vorig jaar,
dat enkel voor de horeca direct gelegen
aan de wandelroute van “de 80” vrijstelling van de sluitingstijd. De vrijstelling van de sluitingstijd geldt NIET voor
buitenactiviteiten van de horeca. Voor
buitenactiviteiten dient een vergunning
worden aangevraagd.

Tent
Voor het plaatsen van een tent voor
maximaal 50 personen op uw terras hebt
u geen vergunning nodig. Let daarbij op
dat u geen vluchtwegen vanuit uw horecabedrijf blokkeert. Voor het plaatsen
van een tent voor meer dan 50 personen
hebt u wel een vergunning nodig.
Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max.
60 x 60 cm. De vuurkorf of barbecue
moet op minstens 5 meter afstand van
een gebouw staan. Bij windkracht 6 of
hoger is het gebruik van een vuurkorf
niet toegestaan. Houdt altijd toezicht
op het vuur en houdt bluswater binnen
handbereik.
Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte
vrijhouden van tenminste 3,50 meter.
Versieringen boven de weg moeten op
minimaal 4,20 meter hoogte hangen.
Gebruik geen materialen die gemakkelijk
ontvlambaar zijn.

Plastic
Gedurende het evenement mag op zaterdag 9 september 2017 en op zondag
10 september 2017 zowel binnen als buiten op het terras alleen worden gewerkt
met plastic glazen (plastic kreukelglas of
polycarbonaat).

Melden en aanvragen
Voor het melden van uw activiteit en/
of het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen kunt u het
bijgevoegde formulier gebruiken. Als u
attributen plaatst voeg hierbij dan een
plattegrondtekening op schaal.

Geluid
Alle horecabedrijven langs de route hebben een collectieve geluidontheffing. Dit
houdt in dat u tot de reguliere sluitingstijden in uw horecabedrijf muziek ten
gehore mag brengen waarbij de normen
uit het Activiteitenbesluit tijdelijk niet
gelden.

U hebt tot uiterlijk 25 augustus om het
formulier in te leveren bij de gemeente.
Handhaving
De gemeente en politie treden handhavend op indien u een vergunning plichtige activiteit organiseert maar u geen
vergunning of ontheffing hebt.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wenst u verdere
uitleg, neem dan gerust contact op
met het team Vergunningverlening &
Belastingen via telefoonnummer 0416683456.
Let op!
Voor het in behandeling nemen van uw
aanvraag wordt u legeskosten in rekening gebracht volgens de Legesverordening 2017. Deze kunt u vinden op de site
van de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.nl optie regelgeving onder het item
legesverordening, tarieventabel 2017.

Vacature /
Gezocht

Gezocht:
leden Participatieraad
Baanbrekers
Baanbrekers zoekt leden voor de Participatieraad. Wij vinden het belangrijk
dat cliënten zich betrokken voelen en
meepraten over het werk van Baanbrekers op het gebied van meedoen, werk
en inkomen. Daarom is er een Participatieraad. We zoeken nieuwe leden.
Meer weten of solliciteren? Kijk dan op
www.baanbrekers.org.

Woensdag 12 juli 2017

Agenda

-

U bent van harte welkom:
Donderdag 13 juli 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.

Stedenbouwkundig schetsontwerp Akkerlanen
SLEM Bedrijfsvoering
Huurder Kropholler
GGD jaarstukken2016 en ontwerpbegroting 2018 en RAV ontwerpbegroting 2018
- Jaarrapport en jaarverslag 2016, kaderbrief en begroting 2018
Regio Hart van Brabant en Midpoint
- 1e wijziging tarieventabel behorende bij de Verordening Precariobelasting 2017
U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt de raadsvergadering ook live volgen via waalwijk.notubiz.nl

Om 19.30 uur raadsvergadering (B):
Op de agenda staat bespreking van de volgende raadsvoorstellen:

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-

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

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

-

-

-

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

Voetbalvereniging Neo’25 voor het houden van een loterij met een prijsbepaling op vrijdag 1 december 2017.
Besluit is verzonden op 7 juli 2017.
De heer G.P.A. de Werd voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het Fan Plein F.C. Utrecht
op donderdag 20 juli 2017, op de parkeerplaats van v.v. Baardwijk, gelegen aan de Akkerlaan 2 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 7 juli 2017.
De heer Steenbeek voor het organiseren van het evenement Muzikale ondersteuning voor de lopers van de
80 van de Langstraat op zondag 10 september 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie kruising St.
Antoniusstraat en Richard Wagnerstraat en het St. Antoniusplein in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 7 juli 2017.
Jongerencentra de Tavenu voor het organiseren van het evenement Swingen in de Stad op vrijdag 25 augustus 2017 van 19.00 uur tot 00.00 uur, op zaterdag 26 augustus 2017 vanaf 00.00 uur tot en met 01.00 uur
op het Raadhuisplein in Waalwijk, en het evenement Urban Festival op zaterdag 26 augustus 2017 van 13.00
uur tot en met 19.00 uur op het Raadhuisplein in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 7 juli 2017.
De heer G.P.A. de Werd voor het organiseren van het Fan Plein FC Utrecht op donderdag 20 juli 2017 van
17.00 uur tot 19.30 uur op het parkeerterrein van v.v. Baardwijk, gelegen aan de Akkerlaan 2 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 12 juli 2017.

Milieu

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
10-07-2017
Benedenkerkstraat 6 en 8 Waspik
constructief aanpassen
		
fundering
Bouw
10-07-2017
Mechie Trommelenweg Waalwijk
bouwen bedrijfshal met
Inrit- of uitrit
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 927)
kantoren en aanleg inritten
Bouw
06-07-2017
Laurierstraat 28 Waalwijk
plaatsen dakkapel op
		
achterdakvlak
Bouw
04-07-2017
Olympiaweg 10 Waalwijk
bouwen tweede padelbaan
Bouw
04-07-2017
Prof. Zeemanweg 9, 11 en 19 en
Reigerbosweg 14 Waalwijk
uitbreiden bedrijfspand
Bouw
04-07-2017
Debussystraat 53 Waalwijk
starten van een schoonheidsHandelen in strijd
		
salon aan huis
ruimtelijke regels
10-07-2017
Kerkstraat 27 Waspik
bouwen schijngevel rondom
Bouw
		
bestaande entree
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
07-07-2017
voor Eerste Zeine 35 Waalwijk
kappen 1 Aesculus
Kap
05-07-2017
Stadhoudersdijk 14 Waspik
gebruiken stallen ten behoeve Handelen in strijd
		
van statische opslag
ruimtelijke regels
10-07-2017
Herman Boerhaavestraat 4 Waspik maken uitweg voor woning
Inrit- of uitrit
05-07-2017
Herman Boerhaavestraat 4 Waspik bouwen woning
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
			
Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen

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.

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 Evenementen.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Datum
bekenmaking Locatie
Omschrijving project
10-07-2017
Reiger 4 Sprang-Capelle
plaatsen damwand en
		
ophogen tuin
10-07-2017
Grotestraat 224a Waalwijk
realiseren restaurant
			
07-07-2017
Schouwslootweg 9 Waalwijk
verbreden inrit
Procedure 1a is van toepassing.

Besluiten raadsvergadering op 6 juli jl.
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de besluitenlijst op www.
waalwijk.nl (en ga via Bestuur naar Raad). Heeft u geen internetaansluiting, neem dan contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

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

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
05-07-2017
Palfrenier Waalwijk (kad. Sprang,
realisatie nieuwbouwwoning
Inrit- of uitrit
sectie C, nr. 2762 ged.)
en uitrit
Bouw
05-07-2017
Elzenerven Sprang-Capelle
energetisch verbeteren
Handelen in strijd
(Bolderik e.o.; kad. Sprang,
kozijnen, gevel en dak
ruimtelijke regels
sectie B, nr. 5914)
van woningen
Bouw
28-06-2017
Schutweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie L, nr. 436)
bouw overkapping buitenopslag Bouw
04-07-2017
Burg. van Grotenhuisstraat 8
uitbreiden voorzijde garage
Handelen in strijd
Waalwijk		
ruimtelijke regels
26-06-2017
Zomerdijkweg 2 Waalwijk
plaatsen 5 mini turbines op dak Bouw
30-06-2017
Patrijs 1 en 3 Sprang-Capelle
uitbreiden overkapping,
		
gelegen tussen de woningen,
		
tot een gezamenlijke carport
Bouw
Procedure 1a is van toepassing.

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks podium. Neem contact op met de griffie
als u geen internet hebt.

Algemene vergunningen

-

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Informatie en aanmelden
De agenda’s van deze vergaderingen staan op
waalwijk.notubiz.nl

Toestemming
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Inrit- of uitrit

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen
zijn genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving		
10-07-2017
Mechie Trommelenweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 927)
Vaststellen nummeraanduiding 10
05-07-2017
Herman Boerhaavestraat Waspik
(kad. Waspik, sectie O, nr. 1009)
Vaststellen nummeraanduiding 4		
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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 inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
-

Ocean Jachten B.V., Scharlo 10 Waspik
Froster B.V., Prof Zeemanweg 19 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 juli 2017 tot en met 9 augustus 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
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:

Rogier vd Weijdensingel: 12-07-2017 i.v.m. asfaltonderhoud.
Kleiweg, tussen Duikerweg en Schutweg: 13-07-2017 t/m 14-07-2017 i.v.m. asfaltonderhoud.
Akkerlaan, tussen Ambrosiusweg en Drunenseweg: 20-07-2017 tussen 17.30 u. en 22.30 u. i.v.m. voetbalwedstrijd Europaleague. Zie voor details https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/verkeersmaatregelen-voetbalwedstrijd-fc-utrecht-valletta-fc-of-ss-folgore_6160.html
Akkerlaan, tussen Ambrosiusweg en Groenewoudlaan: 20-07-2017 tussen 20.30 u. en 22.30 u. i.v.m. voetbalwedstrijd Europaleague. Zie voor details https://www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws_3359/item/verkeersmaatregelen-voetbalwedstrijd-fc-utrecht-valletta-fc-of-ss-folgore_6160.html

Sprang-Capelle:

Burg. van Prooijenstraat – gedeelte Oudestraat tot Harry van den Eerenbeemdstraat en gedeelte Harry van den
Eerenbeemdstraat tot Theo Goossensstraat: 29-05-2017 t/m 28-07-2017 i.v.m. reconstructie. De weg wordt in
gedeeltes afgesloten.

