Woensdag 26 juli 2017

Op deze pagina vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Waalwijk.
Redactie: Bureau Communicatie, tel. 0416-683456.

Tips tegen stankoverlast
Hoe hoger de temperatuur buiten, hoe
groter de kans op stankoverlast van de
afvalcontainer. Gelukkig is de overlast te
beperken. Hoe? We geven u graag een
aantal tips.
- Zet uw containers in de schaduw of op
een koele plaats.
- Verzamel uw groente-, fruitafval en
etensresten in composteerbare zakjes
(Biobags), knoop deze dicht en gooi ze
daarna in de gft-container. De Biobags
herkent u aan het kiemplantlogo.

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

- Ook voor afval in de grijze container
geldt: als u afvalzakken in de container
gooit, knoop deze dan dicht.
- Zet het deksel van containers open of op
een kier.
- Leg een krant op de bodem van de gftcontainer. Deze neemt overtollig vocht
op en geeft na het legen minder kans op
achterblijvende resten.
- De geur van mottenballen schrikt ongedierte af. Stop een aantal mottenballen
in bijvoorbeeld een panty, knoop deze
vast aan het handvat en hang deze met
de mottenballen in de container.

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

Maden
Voorkom maden door vlees-en visresten in
een krant of Biobag te verpakken.

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

Op zowel internet als bij enkele speciaalzaken voor huis-tuin-dieren benodigdheden
zijn bestrijdingsmiddelen te koop tegen
maden.

Agenda

Activiteit
Thuis met Dementie

Op kleine schaal werkt het ook om zout in
de container gooien. Maden kunnen niet
tegen zout en zullen net als slakken smelten.

Heeft u een vergunning nodig tijdens de 80 van de Langstraat?
Stichting ‘De 80 van de Langstraat’ houdt
op zaterdag 9 en zondag 10 september 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 horecabedrijf zwakalcoholhoudende dranken
wilt verkopen en/of schenken, dan heeft u
hiervoor een ontheffing van de Drank- en
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.
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).
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.

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.
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. 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 0416-683456.
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.

Op dinsdag 1 augustus houden we
tijdens Thuis met Dementie Waalwijk
een schilderochtend. De activiteit vindt
plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Kom
ook gezellig! U bent iedere dinsdag
welkom in het Parkpaviljoen ingang
Wandelpark, Grotestraat in Waalwijk.
Koffie en thee zijn voor eigen rekening.
Aanmelden kan bij dementieconsulent
Marianne de Jongh via telefoonnummer 06-1392 3523 of m.d.jongh@dewever.nl

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? Kijk op www.
mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer
App.

VOLG ONS
OP
INSTAGRAM
#gemeentewaalwijk

Woensdag 26 juli 2017
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

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
18-07-2017
Veerweg Sprang-Capelle
(kad. Capelle, sectie N, nr. 54)
kappen 64 populieren
Kap
13-07-2017
Hein Jordansstraat Waalwijk
bouwen woonhuis met rieten kap
(kad. Sprang, sectie C, nr. 2940)
incl. aangebouwd bijgebouw
		
en overkapping
Bouw
17-07-2017
Mgr. Bekkersstraat/
Burg. de Geusstraat Waalwijk
(kad. Sprang, sectie C,
nr. 2603 en nr. 1639)
bouw 16 woningen
Inrit- of uitrit Bouw
18-07-2017
Zanddonkweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie E, nr. 4737)
kappen 12 knotwilgen
Kap
13-07-2017
Bernhardstraat 19 Sprang-Capelle
plaatsen scorebord
		
aan de rand hoofdveld
Bouw
12-07-2017
Burg. vd Klokkenlaan 55 Waalwijk
omzetten van kantoorruimte
Handelen in strijd
		
naar bedrijfswoning
ruimtelijke regels
18-07-2017
Olympiaweg 8 a/b Waalwijk
uitbreiding op tweede verdieping Bouw
13-07-2017
t.o. Robert Stolzsingel 1 Waalwijk
kappen een Ulmus
Kap
17-07-2017
Pakketweg 2 Waalwijk
realiseren inpandig kantoor
Bouw
19-07-2017
Gerben de Vriesstraat 9 Waalwijk
maken oprit
Inrit- of uitrit
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Brouwerij St. Crispijn, Winterdijk 10 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 juli 2017 tot en met 23 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.
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
Geactualiseerd exploitatieplan bestemmingsplan Driessen, Waalwijk
Bij vaststelling van het bestemmingsplan Driessen heeft de gemeenteraad op 14 juni 2013 tevens het globaal
exploitatieplan Driessen vastgesteld. Onder toepassing van artikel 6.15 lid 3 Wro maakt het college van Waalwijk
bekend dat de raad in zijn vergadering van 15 juni 2017 bij de vaststelling van de Nota Grondexploitatie 2017
tevens het geactualiseerde globale exploitatieplan 2017 voor bestemmingsplan Driessen heeft vastgesteld. Het
plangebied van bestemmingsplan Driessen ligt ten zuiden van het Halve Zolenfietspad, ten westen van de provinciale weg N261/Midden-Brabantweg, ten noorden van de bestaande bebouwing van de kern Sprang en ten
oosten van de Bernhardstraat/Julianalaan.
De gemeente voert deze herziening door vanwege de wettelijke verplichting op grond van artikel 6.15 Wet ruimtelijke ordening om het exploitatieplan ten minste één keer per jaar te herzien. Het betreft een herziening op
niet structurele onderdelen van het exploitatieplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het vaststellingsbesluit en geactualiseerd exploitatieplan is langs elektronische weg raadpleegbaar via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met ID nr. NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2017-EX01 en via de
website van de gemeente, www.waalwijk.nl, zie onder ruimtelijke plannen in procedure, diversen. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met heer H. Gillis van team TREW via telefoonnummer 0416-683 830.

Verkeer

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
20-07-2017
Schotse Hooglandersstraat Waspik
(kad. Waspik, sectie O nr. 4 en 5)
dempen sloot
Werk uitvoeren
18-07-2017
Mgr. Bekkersstraat/
Burg. de Geusstraat Waalwijk
(kad. Sprang, sectie C,
nr. 2603 en nr. 1639)
bouw 16 woningen
Inrit- of uitrit Bouw
26-07-2017
naast Veerstraat 16 Waspik
kappen een Quercus
Kap
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen

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

Het plaatsen van een parkeerverbod op dinsdagen van 9.00-12.00 uur voor twee parkeerplaatsen in de Nieuwstraat om de vuilnisauto van de gemeente de mogelijkheid te bieden in de achteruitgang van appartementencomplex Grotestraat 375-381E te rijden, om het afval op te halen.

Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
bouw modules tijdelijke kamers
19-07-2017
Prof. Van ’t Hoffweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5296)
voor huisvesting arbeidsmigranten
19-07-2017
Vier Heultjes Sprang-Capelle
oprichten recreatiewoning
(kad. Capelle, sectie N, nr. 846)
als modelwoning
18-07-2017
Gradenboog 26 Waalwijk
vergroten woning
			
			
Procedure 1a is van toepassing.

Toestemming
Bouw
Bouw
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels

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
18-07-2017
Mgr. Bekkersstraat/
Vaststellen nummeraanduidingen
Burg. de Geusstraat Waalwijk
94 t/m 100 (even; Burg. De Geusstraat)
(kad. Sprang, sectie C,
Vaststellen nummeraanduidingen 2, 2a t/m 2c, 4,
nr. 2603 en nr. 1639)
4a t/m 4c en 6, 6a t/m 6c (Mgr. Bekkersstraat)		
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

- Mevrouw W.P. Knipscheer-Spierings voor ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet voor
het evenement de Dulvertse Dorpskwis op zaterdag 7 oktober 2017 van 20.00 uur tot en met 00.30 uur op
de locatie, gelegen aan de Dullaertweg in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 21 juli 2017.
- Stichting Scouting Andreas Zijlmans Groep voor het organiseren van de speelgoedbeurs op donderdag 2
november en op vrijdag 3 november 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het clubgebouw van AZG op de locatie, gelegen aan de Loeffstraat 60 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 21 juli 2017.
- Stichting De 80 van de Langstraat voor het organiseren van het evenement De Mini 80 van de Langstraat op
zaterdag 9 september 2017 van 14.00 uur tot en met 18.30 uur met start en finish op het Raadhuisplein in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 24 juli 2017.
- Woonzorgcentrum Antoniushof voor het organiseren van de wandel 3- daagse in de periode van woensdag
27 september 2017 tot en met vrijdag 29 september 2017 van 18.30 uur tot 21.00 uur met start en finish bij
woonzorgcentrum Antoniushof, Vredesplein 100 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 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:

Het college van Waalwijk heeft gelet op artikel 15WVW 1994 en artikel 12 van het BABW besloten door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats
op te heffen, in de directe omgeving van:
- Mauritsstraat 19 te Sprang-Capelle, momenteel gekentekend met VF-251-V;
- Akkerwinde 108 te Sprang-Capelle, momenteel gekentekend met VK-263-G;
Bovenstaand besluit is op 26 juli 2017 verstuurd.
Procedure 3 is van toepassing.

Verkeersbesluit parkeerverbod

Verkeersbesluit oplaadpaal elektrisch voertuig

Het college heeft op 26 juli 2017 het volgende besloten:
- In de Koekoek, naast huisnummer 12, twee parkeerplaatsen aan te wijzen die alléén gebruikt mogen worden
voor het opladen van elektrische personenauto’s.
Dit verkeersbesluit is op 26 juli 2017 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot en met 6
september 2017 ter inzage bij de Frontoffice Bouwen Wonen Leefomgeving op het stadhuis, Taxandriaweg 6 in
Waalwijk.
Inzage is alleen op afspraak mogelijk.
Procedures 3 en 5 zijn van toepassing

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:

Wilhelminastraat t.h.v. Beatrixstraat: 27-07-2017 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Putstraat en Mr. v.
Coothstraat.
Wilhelminastraat t.h.v. Margrietstraat: 28-07-2017 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Putstraat en Mr. v.
Coothstraat.
Bachlaan, tussen Beethovenlaan en Mozartlaan: 28-07-2017 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Beethovenlaan.
Kleiweg, tussen Duikerweg en Schutweg: 28-08-2017 t/m 29-08-2017 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via
omliggende wegen.
Midden Brabantweg tussen rotonde Biesbosweg en van Schijndelstraat: Van vrijdag 01-09-17 20:00 u t/m zaterdag 02-09-17 22:00 u i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via omliggende wegen.

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.

Raadhuisstraat t.h.v. Raadhuisplein: 21-08-2017 t/m 03-11-2017 i.v.m. herinrichting Raadhuisplein. Omleiding via Bernhardstraat, Spoorbaanweg en Julianalaan. Winkels en bedrijven blijven bereikbaar.
Waspiksedijk t.h.v. Nederveenweg: Van vrijdag 01-09-17 20:00 u t/m zaterdag 02-09-17 20:00u i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via omliggende wegen. Nederveenweg bereikbaar via tunnel A59.

Hoofdstraat en Winterdijk, tussen Veerweg en Meidoornweg: 31-08-2017 gedeelte tussen Veerweg en

Hoge Vaart, 01-09-2017 gedeelte tussen Hoge Vaart en Meidoornweg i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via
omliggende wegen.

Waspik:

Veerstraat tussen nr. 3 en Pijperstraat: 21-08-2017 t/m 09-10-2017 i.v.m. reconstructie. Omleiding via de Roonlaan.

