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Factsheet - m
ei 2018

Stand van zaken inwonerspanel

V E I L I G H E I D !
“We gaan regelmatig de wijk in bij specifieke  
incidenten. Denk bijvoorbeeld aan het verspreiden 
van “Veilig Wonen” folders wanneer er een woning-
inbraak heeft plaatsgevonden of de verspreiding  
van bewonersbrieven wanneer sprake is van een 
auto-inbraak golf. 

We gaan ook de wijk in bij incidenten die veel  
impact hebben gehad, zoals bij de brand bij  
dakpannenbedrijf Bogers in Sprang-Capelle. 
Daarvoor hebben we een bewonersbijeenkomst 
georganiseerd die goed bezocht was. Dit willen we 
blijven doen bij incidenten die dicht bij de inwoners 
komen en die veel impact kunnen hebben op het 
veiligheidsgevoel.
Verder is het plan ontstaan om binnen het gehele 
politieteam Langstraat (gemeente Loon op Zand/
Dongen/Gilze-Rijen(ABG)/Waalwijk) de buurttent 
in te gaan zetten bij bijvoorbeeld het aantreffen van 
hennepkwekerijen. Dit is nog niet helemaal van de 
grond, maar de eerste afspraken zijn gemaakt.”

Digitale 
dienstverlening
Wat hebben we al gedaan:
• Informatie Engels en Pools op de website

• Onderzoek mogelijkheden terugkoppeling  
 van de status van de vraag 

• Actief communiceren over de digitale  
 mogelijkheden

• Laaggeletterden worden geïnformeerd over 
 de luisterfunctie

• Onderzoek mogelijkheden om bezoekers  
 in het stadhuis te helpen bij het digitaal 
 aanvragen.

ARBEIDSmigranten 
• Als vervolg op de bijeenkomst van het inwonerspanel heeft een werkgroep verder gebrainstormd
• De wens groeide om met verschillende stakeholders samen naar het onderwerp te kijken
• Daarom is het Waalwijks LAB arbeidsmigranten georganiseerd op 24 april
• Meer informatie over het LAB en het vervolg vindt u op www.waalwijk.nl/lab 

BURGERPARTICIPATIE
 
Nieuwe inwoners worden verwelkomd 
met een welkomstpakket.

 
Ook in 2018 gaan we op zoek 
naar het Beste Idee van Waalwijk.

 
    Op aparte Facebook pagina’s voor Waalwijk 
Noord en Zuid, Sprang-Capelle en Waspik kunnen 
inwoners en gemeente elkaar informeren en 
betrekken bij zaken die in de wijk of het dorp 
spelen.

 
In het najaar van 2018 zal een Kindertop 
georganiseerd worden.

 

In januari en februari zijn twee succesvolle tops 
georganiseerd: een Jongerentop bij De Tavenu en 
een Buurttop met een pop-up restaurant in de 
hal van het gemeentehuis. Bij beide tops waren de 
burgemeester en wethouders aanwezig, zij gingen in 
gesprek met bewoners over diverse onderwerpen.

i

Containers, afvalpas en sleutel 
De containers, sleutel voor de verzamel-
container of de afvalpas horen bij de 
woning. Ook horen containers leeg te 
zijn. Heeft u toch een volle container als 
u in uw nieuwe woning komt of is er geen 
afvalpas, sleutel of container? Doe een 
melding via de MijnGemeente app of bel 
ons op 0416-683 456.

Wilt u uw grijze container wisselen van 
140 naar 240 liter? Binnen een maand 
na uw inschrijving doet u dit gratis. 
Na deze eerste maand betaalt u voor 
het omwisselen van de container. Grote gezinnen kunnen online of telefonisch tegen betaling een extra grijze 

container aanvragen.

Container 
omwisselen of extra container

Goed om te weten• Zet containers altijd met de wielen naar de straat.

• Zet uw afval(container) op de ophaaldag vóór 7.30 uur op de containerverzamelplaats of 

eventueel de avond ervoor tussen 19.00 en 22.00 uur. Deze verzamelplaats herkent u aan 

 de witte container op de tegel. • Haal uw container uiterlijk aan het einde van de inzameldag binnen.

• Bind geen touwtjes of tiewraps aan het handvat van de container.

• Afvalcontainers zwaarder dan 60 kilo of waarvan het deksel niet dicht kan, legen we niet. 

• Gebruikt u een containerafvalzak? Vouw deze dan naar binnen. Dit voorkomt dat er afval 

naast de container valt bij het legen.
• De route die de huisvuilwagens rijden varieert soms. We rijden dus niet wekelijks op een  

vast tijdstip door de straat.

Wij hebben twee ‘milieustraten’. Hier kunt u afval inleveren. De milieustraat in Waalwijk is het meest uitgebreid. Bij de milieustraat 
in Sprang-Capelle kunt u terecht voor 
een beperkt aantal afvalstromen. 

In de AfvalWijzer checkt u welke afvalstromen gratis zijn. Stromen waarvoor u moet betalen, kunt 
u alleen met de auto bij de milieustraat 
in Waalwijk inleveren. U kunt hier alleen 
met PIN betalen.

Milieustraat WaalwijkWeteringweg 29, WaalwijkMaandag t/m vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.00 uur Op feestdagen gesloten.

Milieustraat Sprang-CapelleDullaertweg, Sprang-CapelleZaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uurOp feestdagen gesloten.

Milieustraat

Blijf op de hoogteEventuele tussentijdse wijzigingen van de ophaaldagen zijn te zien in de AfvalWijzer app en worden vermeld op de gemeentepagina 

in Weekblad Waalwijk en op www.waalwijk.nl/afvalVragen of een melding doen?Doe een melding via de MijnGemeente app of via waalwijk.nl/melding. Bel voor vragen naar 0416-683 456.

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE WONING!
Zo gaan wij in onze gemeente met afval om
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STRATEGISCHE VISIE 

• Op 21 september 2017 is de 
Strategische Visie Waalwijk 2025 
door de raad vastgesteld. Naast het 
visiedocument is op 19 december 2017 
de publieksversie, het boek Waalwijk 
2025 en de promotiefilm Waalwijk 
2025 gepresenteerd tijdens een Kickoff 
bijeenkomst. In het boek zijn ook de 
interviews met inwoners opgenomen. 

 Zowel het boek als de film vindt u op 

 www.waalwijk.nl/waalwijk2025 
 Het is een kijkje waard want Waalwijk 

heeft voldoende om trots op te zijn. 
Dat illustreert de promotiefilm op een 
mooie manier. Wilt u het boek fysiek 
ontvangen? Stuur dan een mailtje naar 
waalwijk2025@waalwijk.nl

• Nu ligt er de uitdaging om de 
strategische visie samen handen 
en voeten te geven. Intern zijn de 
verschillende doelstellingen verdeeld 
binnen de vaste structuur van 
programma’s en teams en geborgd 
in werkplannen, maar we willen ook 
samen met inwoners, ondernemers en 
organisaties werken aan de uitvoering 
van de strategische visie. 

 Dit doen we o.a. door middel 
van Waalwijkse LABS. Samen 
met inwoners, ondernemers en 
organisaties onderzoeken we in 
een LAB telkens een ander thema 
en brainstormen we over kansen, 
mogelijkheden en aanpak.  
Vervolgens gaan we samen aan de 
slag. Van meedenken en meepraten 
naar samen doen. 

• Het eerste LAB, het Armoede LAB, 
heeft op 20 maart plaatsgevonden. 

 Op 24 april heeft het Arbeids-
migranten LAB plaats-gevonden en 

 op 29 mei vindt het Zorgzaam 
Waalwijk LAB plaats. Meer informatie 
over de LABS, de planning en de wijze 
van aanmelding vindt u op 

 www.waalwijk.nl/waalwijk2025 

• Over de stand van zaken in uitvoering 
van de strategische visie en het 
vervolg verschijnen er elk half jaar 
factsheets. De eerste factsheet 
verschijnt rondom de zomervakantie.

 Aantrekkelijke gemeente om te wonen, 
 werken, leren en ondernemen!

Aantrekkelijk centrum Het eerste uur parkeren is 
gratis. De stadstuin aan de Winterdijk is zo goed als klaar en biedt een gezellige 
en veilige route het centrum in. Naast de gewone verlichting zijn de panden rond  
de stadstuin blauw aangelicht. Een verwijzing naar Waalwijks leergeschiede- 
nis die uiteindelijk een lichtroute door het centrum kan gaan vormen met 
steun van de ondernemers en de Rabobank. De Els is verbouwd en binnen-
kort wordt de vloer ook vernieuwd. Het aangepaste terrassenbeleid biedt meer  
mogelijkheden om Markt en Raadhuisplein het hele jaar door gezellig te  
maken. De nieuwe sfeerverlichting in de bomen helpt daarbij. Het is nog niet 
helemaal zeker, maar de weekmarkt gaat waarschijnlijk naar hartje centrum. 


