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Schoonmaakactie riool Waalwijk-Oost

We zijn deze week begonnen met het
schoonmaken van het riool in een deel
van Waalwijk-Oost. Ook checken we de
kwaliteit ervan. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en duren totaal
ongeveer vijf weken. Gebeuren die in uw
straat, dan krijgt u een brief in de bus. De
werkzaamheden (zie kaartje) zijn in het gebied dat ligt tussen Wilhelminastraat, A59,
Hoogeinde, Loeffstraat, Baardwijksestraat,
Ambrosiusweg en Noorder Parallelweg.
Wat merkt u ervan?
Een gespecialiseerd bedrijf maakt de riolering onder hoge druk schoon. Mocht
daarbij het sifon (stankslot) leeggezogen
worden, dan kan het water in het toilet of de
gootsteen omhoog komen of borrelen. Dat
levert mogelijk wat stankhinder op. Als u na
de werkzaamheden toilet en gootsteen een
paar keer doorspoelt, loopt het sifon weer
vol en is die geur vaak snel verdwenen.
Voorzorgsmaatregelen
Leg voor de zekerheid een oude handdoek
onder het deksel of de bril van het toilet. Zo
kunt u voorkomen dat water uit het toilet
loopt. Tweede tip: parkeer uw auto tijdens
de schoonwerkzaamheden niet op of bij
een rioolput.

Waalwijk tekent voor waardevolle
natuur Westelijke Langstraat

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

Noteert
u even...

Ophalen oud papier
in de zomer
Verenigingen halen eens in de vier
weken het oud papier op in uw wijk.
In de zomervakantie halen sommige
verenigingen het oud papier niet op.
Check dus even of dit bij u ook het
geval is!
Mijn Afvalwijzer
Wilt u weten wanneer bij u het oud
papier wordt opgehaald? Check dit op
www.waalwijk.nl U vindt de informatie
in Mijn Afvalwijzer.

Langer kunnen genieten van het unieke
en waardevolle landschap van de Westelijke Langstraat. Om dat te bereiken,
tekenden de gemeente Waalwijk, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant
donderdag 13 juli een samenwerkingsovereenkomst in het provinciehuis in ’sHertogenbosch.
In de overeenkomst staan afspraken
om de natuur en cultuurhistorische
kenmerken van dit gebied te behouden
en ontwikkelen. Deze afspraken zijn
nodig omdat de natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door
stikstofuitstoot veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en
vervoer. Stikstof is schadelijk voor de
unieke plant- en diersoorten, zoals zeld-

zame soorten Zegge en de ijsvogel, die
voorkomen in dit gebied.
Met de ondertekening van de overeenkomst beloven de partijen zich samen in
te zetten voor een Westelijke Langstraat
waar ook de toekomstige generaties prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

Voorkom rattenoverlast

Waalwijk, Dongen, Heusden en Loon
op Zand willen samen een regionaal
bureau voor toerisme oprichten. Dat bureau moet de gebiedsmarketing voor De
Langstraat krachtig oppakken.

De Westelijke Langstraat, een gebied tussen Waalwijk en Waspik, staat bekend
om zijn cultuurhistorie. Als gevolg van
afgraven van veen ontstond er een landschap met sloten en bewerkbare grond.
Dit is het zogeheten slagenlandschap
met zijn lange, smalle percelen omringd
met elzenhagen.

De vier gemeenten willen zo meer bezoekers trekken, die langer blijven en
meer geld uitgeven. De afgelopen tijd
hebben ze samen een aanpak ontwikkeld
om De Langstraat onder de aandacht te
brengen als een gebied waar je tot rust
kunt komen én uitgedaagd wordt om
dingen te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met , cvdberg@brabant.nl.

Geluidswal De Spranckelaer klaar

De geluidswal bij recreatiepark De Spranckelaer in Sprang-Capelle is af. Om dat te vieren, plantte
wethouder Judith Keijzers er vorige week een esdoorn. Het was voor de wethouder een van haar
laatste publieke optredens. Vanaf oktober is ze burgemeester van de gemeente Oirschot.

Waalwijk kiest
voor regionaal
bureau
toerisme

Niks zo vervelend als ratten of ander ongedierte in uw directe woonomgeving.
Voor ratten geldt: voorkomen is beter
dan genezen. Ratten zijn slimme beesten en laten zich zomaar niet vangen.
Zorg ervoor dat ratten niks te zoeken
hebben in uw omgeving. Als inwoner
kunt u zelf veel doen in het voorkomen
van ratten in en om uw huis. Wist u bijvoorbeeld dat ratten en muizen op grote
schaal meegenieten van vogelvoer?
Preventieve maatregelen
Niet iedereen is goed op de hoogte van
wat ratten aantrekt en welke schade ze
kunnen veroorzaken. Bied bijvoorbeeld
geen schuilgelegenheden. U kunt de
overlast of schade van ratten beperken
en zelfs voorkomen, als u de volgende
maatregelen neemt:

• Laat geen voedsel in en om uw woning
slingeren
• Strooi geen brood voor de vogels, daar
komen ook ratten op af
• Gooi geen eten of etensresten op straat
• Dicht gaten en kieren in en om de woning
• Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en
tegels.
Heeft u alle preventieve maatregelen genomen en houdt u toch overlast én is het
op grond van de gemeente? Maak dan
digitaal een melding of bel 0416-683456.
Wij bestrijden ongedierte als er sprake
is van overlast of van een bedreiging van
de volksgezondheid. Voor bestrijding
van ratten op uw eigen terrein bent u zelf
verantwoordelijk.

Het nieuwe regionale bureau voor toerisme richt zich op kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Het helpt
bedrijven, culturelere organisaties en
gemeenten en zoekt op regionaal, provinciaal en landelijk niveau samenwerking. Binnen de nieuwe organisatie zijn
ook lokale toeristische informatiepunten
voorzien.

VOLG ONS OP
INSTAGRAM
#gemeentewaalwijk
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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/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. 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-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.

Meldingen helpen om maatregelen te nemen bij regenwateroverlast

Gemeente vraagt alertheid bij hoosbuien
Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenval in de zomer. De gemeente
roept haar inwoners op om tijdens deze
hoosbuien alert te zijn op problemen die
daardoor kunnen ontstaan in de openbare
ruimte. Denk hierbij aan losgeraakte putdeksels, een geblokkeerde weg of ondergelopen tunnels. We vragen inwoners overlast
door hoosbuien te melden.
Meld regenwateroverlast
De gemeente, brandweer en het waterschap
kunnen tijdens hoosbuien niet alles in de
gaten houden. Daarom zijn meldingen van
inwoners zeer belangrijk om overlast te
kunnen beperken. Een foto van de overlast
met de tijd en locatie helpt om de melding
zo goed mogelijk in behandeling te nemen.
Openbare ruimte
U kunt wateroverlast in de openbare ruimte
melden bij de gemeente via de MijnGemeente APP, www.waalwijk.nl/meldpunt,

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

Maatregelen
Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Bij hevige
regen kan het riool helemaal vol staan en

De raad heeft nu zomervakantie. Op 16 augustus is de raad weer terug op deze pagina. De raad wenst
u een prettige vakantie.

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
15-05-2017
Grotestraat 224a Waalwijk
realiseren restaurant met terras Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
10-07-2017
Heistraat 155 Sprang-Capelle
realiseren extra verdieping op
platte dak aan achterzijde woning
		
		
door plaatsen mansardedak
Bouw
11-07-2017
Wim Sonneveldstraat 6 Waalwijk
vervangen garagedeur
		
door kozijn
Bouw
12-07-2017
Emmikhovensestraat 4 Waalwijk
wijziging op- en overslag
		
tankcontainers
Milieu
11-07-2017
Waspiksedijk 11 Sprang-Capelle
plaatsen blokhut
		
met overkapping
Bouw
06-07-2017
Haagwinde 17 Sprang-Capelle
plaatsen erfafscheiding
		
en aanleggen uitweg
Bouw Inrit- of uitrit
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
13-07-2017
Groningenstraat, naast nr. 1 Waalwijk kappen 1 Robinia
Kap
13-07-2017
Grotestraat 224a Waalwijk
realiseren restaurant met terras Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
19-07-2017
Lage Zandschel Waspik
(kad. Waspik, sectie O, nr. 39)
kappen 2 Ulmus
Kap
14-07-2017
Burg. Moonenlaan 5 Waalwijk
realiseren van 45 wooneenheden,
		
een restaurant, wellnesruimten, Handelen in strijd
		
installatieruimte en bergingen ruimtelijke regels
		
Wijzigen gem. monument
Bouw
verbouwen productiehal
13-07-2017
Taxandriaweg 15 Waalwijk
		
en veranderen of veranderen
Milieu
		
van de werking van een inrichting Bouw
veranderen en uitbreiden
18-07-2017
Nieuwevaart 68 Sprang-Capelle
		
veehouderij annex loonwerkbedrijf Milieu
13-07-2017
Winterdijk 9 Sprang-Capelle
uitbreiden woning en
Bouw
		
veranderen schuur
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
11-07-2017
Pakketweg 2 Waalwijk
aanbrengen luifel
Bouw
13-07-2017
Herman Boerhaavestraat 4 Waspik maken uitweg voor woning
Inrit- of uitrit
Mr. Goeman Borgesiusstraat 1
12-07-2017
Waalwijk/Groen van Prinstererlaan 2
samenvoegen 2 winkelunits
Bouw
Waalwijk
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

Besluit tot het intrekken en/of vaststellen van nummeraanduidingen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het intrekken en/of vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving
14-07-2017
Burgemeester
Moonenlaan 5 Waalwijk
Intrekken nummeraanduiding 5
		
Vaststellen nummeraanduidingen 5 01 t/m 5 30
		
(doorlopend) en 5 32 t/m 5 60 (even)
12-07-2017
Mr. Goeman Borgesiusstraat 1
Waalwijk/ Groen van Prinstererlaan 2 Intrekken nummeraanduidingen 1 en 2
		
Vaststellen nummeraanduiding 1		
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

Schade door regenval
U kunt schade aan uw huis of aan bezittingen melden bij uw verzekeraar.

Wat kunnen bewoners doen?
Steeds vaker worden tuinen helemaal betegeld. Hierdoor kan het water niet in de
bodem zakken, maar loopt het naar de
straat of de buren. Door bijvoorbeeld naast
het terras een border of grindstrook te
maken, kan het water sneller in de grond
zakken. Ook gras zorgt ervoor dat er minder water blijft staan bij hevige regenbuien.

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).

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

-

Overstromende sloten
U kunt Waterschap Brabantse Delta bel-len
op telefoonnummer 076-564 10 00 wanneer u overstromende sloten of rivieren
constateert.

Heeft u geen internetaansluiting, neem dan
contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

Omgevingsvergunningen

Omschrijving project
interne verbouwing gebouw F

Water in huis
Bij water in huis kunt u bellen naar de
Brandweer Regio Midden en West Brabant
op telefoonnummer 088-225 01 00. De
brandweer kan het water wegpompen.

blijft er water op straat staan. Dat is niet erg,
het water op straat staat dan als het ware
even in de file voor afvoer door het riool en in
de bodem. Meestal is dat water binnen een
uur weer weg. Helaas kunnen hevige buien
in sommige gevallen ook leiden tot schade.
Mede op basis van de meldingen kan de gemeente waar nodig extra maatregelen treffen. Ook kan de gemeente controleren of
eerder getroffen maatregelen voldoende zijn.

Besluiten raadsvergadering op 13 juli jl.

Alle bekendmakingen verschijnen in het Weekblad Waalwijk. Met uitzondering van de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen). Per 1 januari 2014 zijn gemeenten 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

Datum
bekendmaking Locatie
17-07-2017
Prof. Van der Waalsweg 2 Waalwijk
Procedure 1a is van toepassing.

info@waalwijk.nl of telefoonnummer 0416683 456.

M.C.M. Hoffmans van de Katholieke Mixed Hockey Club voor ontheffing op grond van artikel 35 van de
drank- en horecawet in de periode van 11 augustus tot en met 13 augustus 2017 op de locatie Olympiaweg
14 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 12 juli 2017.
PJZ de Langstraat voor het organiseren van de Dulvertse Dorpskwis op zaterdag 7 oktober 2017 van 19.00
uur, op zondag 8 oktober 2017 01.00 uur op het weiland aan de Dullaertweg, ter hoogte van de Heistraat

-

112a in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 17 juli 2017.
De Evenementenlijn voor het organiseren van de buitenvlooienmarkt op het parkeerterrein op de locatie,
gelegen aan de Taxandriaweg in Waalwijk op zondag 24 september 2017 van 09.00 uur tot 16.30 uur. Besluit
is verzonden op 18 juli 2017.
Jongerencentra Tavenu voor het organiseren van het evenement De Nacht van het Levenslied op zaterdag 2
september 2017 van 20.30 uur tot 00.00 uur, op zondag 3 september 2017 vanaf 00.00 uur tot en met 01.00
uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 18 juli 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 Evenementen.

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 inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:

- Loon-, sloop- en grondverzetbedrijf E. Nieuwenhuizen, Nieuwevaart 68 Sprang-Capelle
- Restaurant ’t Hart, Grotestraat 224a Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 juli 2017 tot en met
16 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. 0416-683456.

Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan Taxandriaweg voormalig politiebureau onherroepelijk

Het bestemmingsplan Taxandriaweg, voormalig politiebureau is met ingang van 14 april 2017 onherroepelijk van
kracht geworden. Dit omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen de beroepstermijn
geen beroepsschrift heeft ontvangen. Het plangebied ligt aan de Taxandriaweg, nabij het centrum van Waalwijk
en de A59. Direct ten oosten van het plangebied - op de hoek Taxandriaweg/Heulstraat - staat een appartementencomplex en aan de westzijde van het plangebied is een detailhandelsvestiging voor watersport-benodigdheden
gevestigd. De noordkant van het plangebied wordt begrensd door de Taxandriaweg. Aan de zuidzijde van het
plan is de Winterdijk gelegen. Met dit plan wordt de realisatie van 27 grondgebonden woningen mogelijk. U kunt
het bestemmingsplan bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met ID nr. NL.IMRO.0867.
bpWWTaxandriaweg03-va01 en via www.waalwijk.nl met de zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure, snel
naar onherroepelijke plannen. Het bestemmingsplan is op afspraak ook in de papieren versie in te zien.

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:

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.

Oplaadpaal elektrisch voertuig

Het college heeft op 19 juli 2017 het volgende besloten:
- In de Marga Klompéstraat, naast Ds. Louwe Kooymanslaan 25 te Waalwijk twee parkeerplaatsen aan te wijzen
die alléén gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische personenauto’s.
Dit verkeersbesluit is op 19 juli 2017 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot en met
30 augustus 2017 ter inzage bij de Frontoffice Bouwen Wonen Leefomgeving op het stadhuis, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk. Inzage is alleen op afspraak mogelijk.
Procedures 3 en 5 zijn van toepassing

Overige bekendmakingen
Centrumvisie en detailhandelsvisie
Waalwijk open voor inspraak

Het college van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat de concept-detailhandelsvisie en de concept-centrumvisie zijn vastgesteld en worden vrijgegeven voor inspraak. Beide visies liggen van 15 juli 2017 tot en met 8
september 2017 ter inzage. Tijdens de periode kunt u uw mening geven over de centrumvisie en detailhandelsvisie. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van de definitieve centrumvisie en de
detailhandelsvisie. U kunt de centrumvisie en/of de detailhandelsvisie raadplegen via www.waalwijk.nl/visies of
bij de receptie van het stadhuis aan de Taxandriaweg in Waalwijk .

