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Wandelen in de Wijk 2018
Lekker actief bewegen

De komende jaren gaan we werk maken van de herinrichting
van de Eindhovenseweg en de Traverse door Waalre. Dit project heeft de naam Duurzaam door Waalre gekregen. Met de
herinrichting van de Eindhovenseweg wordt ook flink geïnvesteerd in een nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerlijn (HOV).
Deze buslijn zal vanuit Valkenswaard via het centrum van Aalst
voor een snelle verbinding met het centrum van Eindhoven zorgen.

Bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar soms heb je
een zetje nodig om in beweging te komen. Dat geldt zeker
voor mensen die, om welke reden ook, geen sport kunnen
beoefenen. Daarom organiseert GOW Welzijnswerk ook in
2018 in Waalre de activiteit Wandelen in de Wijk.
De wandelactiviteit richt zich
op deelnemers die qua belasting niet (meer) kunnen
meelopen met wandelgroepen die grotere afstanden
afleggen in een (te) hoog
tempo. Wandelen in de Wijk
past zich aan het niveau van
de deelnemers aan en vindt
plaats onder deskundige begeleiding.
Naast het belang van bewegen biedt deelname aan
deze activiteit ook andere
voordelen zoals: het leggen
van contacten met medewandelaars en het ontdekken van plekken in Waalre waar u misschien nooit
komt.
De
wandelingen
vinden
plaats op vrijdagen van
10.00 uur tot 11.00 uur. Iedere wandeling eindigt met
een gezamenlijk kopje koffie of thee. Er wordt gestart
vanuit verschillende locaties
(zie schema).
Deelnemen en aanmelden
Deelnemen kost € 3,- per
wandeling, incl. een kopje
koffie of thee, contant voorafgaande aan ieder blok te
voldoen aan de begeleider.
Wilt u deelnemen, dan kunt
u zich ter plaatse bij de begeleiding aanmelden.
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Persoonlijk en dichtbij
Voor al uw vragen over: Wmo • Jeugdhulp • Minimaregelingen • Schulddienstverlening • Werk en Inkomen
• Leerplicht • Mantelzorg en meer...

maregelingen kunt u terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre.
Persoonlijke
ondersteuning
vanuit het CMD
Bij het CMD heeft u één aanspreekpunt: een consulent. Door
de consulent wordt naar uw verhaal geluisterd want uw vraag
staat centraal. Ondersteuning betekent maatwerk. Als het nodig
is, maken we met u een afspraak. U bespreekt met de consulent wat u zelf of met hulp van
familie, vrienden, buren, kennissen kunt doen of waar de gemeente ondersteuning biedt. We
gaan uit van uw eigen kracht. Zo
wordt u geholpen om zelf de situatie weer in de hand te krijgen

met mensen uit uw vertrouwde
omgeving. Naast uw hulpvraag
kijken we naar het totale plaatje.
Belangrijk voor u is dat de ondersteuning past bij uw persoonlijke
(gezins)situatie. We vertellen u
tijdens een gesprek ook over uw
rechten en plichten. Heeft u specialistische hulp nodig? De consulent zorgt voor een overdracht
naar één of meerdere gespecialiseerde hulpverleners.
Specialistische ondersteuning
vanuit het PlusTeam
Wanneer u specialistische ondersteuning nodig heeft, wordt

Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de mobiliteit snel.
Het duurt misschien niet zo lang
meer voordat we elektrische,
zelfrijdende auto’s, drones die
pakjes bezorgen, super snelle
treinen en ‘deel-fietsen’ die we
overal op straat kunnen ‘lenen’
heel gewoon vinden.
Hoe denkt u er over?
Juist omdat de ontwikkelingen
zo snel gaan willen wij graag
weten wat u daar als reiziger
zelf over denkt. Welke wensen
en verwachtingen heeft u over
uw mobiliteit in de nabije en iets
verdere toekomst? Reist u het
liefst alleen? Wat vindt u belangrijk: comfort, rust, snelheid? Wat
weegt zwaarder: een goedkope
reis, een frequente verbinding of
veel voorzieningen bij de halte?
En hoe belangrijk is gezonde

lucht voor u? Allemaal aspecten
waar we graag uw mening over
willen horen.
Vragenlijst
Wij hebben daarom de hulp ingeroepen van studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij hebben
een vragenlijst opgesteld die ons
inzicht geeft in uw wensen. U
heeft hierover in december een
brief ontvangen. Wij zouden het
op prijs stellen als u hen helpt
door de vragenlijst in te vullen.
Het onderzoek wordt door ons
gebruikt bij het ontwikkelen van
de HOV-lijn. De resultaten zullen
alleen voor wetenschappelijke en
niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Doet u mee
voor 19 januari 2018 dan maakt
u kans op een cadeaubon van
100 euro.

Nieuwjaarswens

uur is er koffie te verkrijgen.

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Heeft u vragen over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding
van uw kind, leerplicht, inkomensondersteuning of mantelzorg?
Voor al deze vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp, Werk en Inkomen of Mini-

Enquête mobiliteit nu en in
de toekomst

dit geregeld vanuit ons PlusTeam. Het PlusTeam is in dienst
van de gemeenten Waalre en
Geldrop-Mierlo en beschikt over
deskundigheid op meerdere onderdelen. U houdt altijd één aanspreekpunt waar u terecht kunt.
Vragen of een afspraak maken?
Het CMD is geen loket in het
gemeentehuis. Afspraken kunt u
telefonisch maken via tel. 040 2282500 of per e-mail via cmd@
waalre.nl. Afspraken vinden bij u
thuis of in een voor u vertrouwde
omgeving plaats. Als u het prettig
vindt dat een familielid of vriend
bij een afspraak aanwezig is, dan
kan dat natuurlijk. Of uw vraag
nu klein of groot, eenvoudig of
ingewikkeld is, u kunt altijd terecht bij het CMD.
Voor meer informatie kijk op
www.waalre.nl.

Het college van burgemeester & wethouders, de gemeenteraad
en alle medewerkers van de gemeente Waalre wensen u als inwoner van Waalre alvast een gelukkig en voorspoedig 2018 toe.

Gezellig winkelen in het
centrum? Neem de buurtbus!

Foto Sam Bazelmans

www.buurtbuswaalre.nl

Bekendmakingen

Bestrijden van zwarte ratten

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere
voorbereidingsprocedure hebben ontvangen:
Heistraat ongenummerd
- het bouwen van 35 woningen (OV 2017.163),
ingekomen op 21 december 2017.
Achtereindsestraat 3
- het bouwen van 2 stallen (OV 2017.164),
ingekomen op 22 december 2017.
Smeleweg 2a
- het bouwen van een woonhuis (OV 2017.138),
ingekomen op 22 december 2017.
De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt een
afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U
kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag, maar slechts
reageren. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt
gepubliceerd.
KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN WABO
Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van zes weken:
Molenvenlaan 10
- voor het bouwen van een woonhuis (OV 2017.142).
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 februari
2018
Laarstraat 16
- voor het splitsen van een woning en aanleggen van een inrit
(OV 2017.095).
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 februari
2018.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID)
Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij
de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij
de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Markt 6
- het verbouwen van een kinderzorghuis (UV 2017.162),
ingekomen op 11 december 2017.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt ter inzage bij
de balie van Team Vergunningen in het gemeentehuis. De openingstijden van deze balie vindt u op de eerste pagina van het
gemeentenieuws. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze
aanvraag, maar slechts reageren. Het (eventueel) indienen van
bezwaren is pas mogelijk nadat het college een besluit op de
aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.
VERORDENINGEN BELASTINGEN 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende
belastingverordeningen op 19 december 2017 zijn vastgesteld in
de openbare vergadering van de gemeenteraad:
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2018;
- Verordening rioolheffing 2018;
- Verordening afvalstoffenheffing 2018;
- Legesverordening 2018 met bijbehorende tarieventabel 2018
en bijbehorende Roeb-lijst 2018;
- Verordening Toeristenbelasting 2018 gemeente Waalre.
De verordeningen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken via 040-2282500 om deze te bekijken. Voor
een papieren afschrift kunt u contact opnemen met de gemeente
Waalre, Team Belastingen via 040-2282500. Iedereen kan tegen
betaling van de kosten een afschrift krijgen van de verordening.
BEDRIJVENINVESTERINGSZONE WAALRE DEN HOF
CENTRUM 2018-2022
Op 14 november 2017 heeft de gemeenteraad de verordening op
de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Waalre Den Hof Centrum
2018-2022 vastgesteld.
In de periode daarna heeft tot en met 15 december 2017 de
formele draagvlakmeting onder eigenaren en gebruikers plaatsgevonden. Op 19 december 2017 is de uitslag van deze draagvlakmeting bekend gemaakt.
Uit deze formele draagvlakmeting is gebleken dat er onder de
bijdrageplichtigen (gebruikers en eigenaren) voldoende steun
is voor de instelling van de BIZ Waalre Den Hof Centrum 20182022.
De verordening is terug te vinden op www.waalre.nl en
www.overheid.nl. De verordening treedt in werking op 22 december 2017. De ingangsdatum van de heffing is op 1 januari 2018.
Waalre, 3 januari 2018
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In dit artikel leest u meer informatie over het bestrijden van
ratten.
De zwarte rat leeft vooral in gebouwen en komt voornamelijk
voor in particuliere woningen,
schuurtjes, leegstaande panden
etc. Zwarte ratten zoeken hun
voedsel buiten en worden vaak
op particulier terrein (bv. lopend
over de schutting) gezien. Ze
vinden voedsel in de buurt van
konijnenhokken, kippen, duivenhouders etc.
Verantwoordelijkheid
Wanneer een zwarte rat in een
gebouw zit, is de eigenaar van
het
gebouw
verantwoordelijk
voor de bestrijding. Als de zwarte
rat zich in de openbare ruimte
en/of in gemeentelijke gebouwen
bevindt dan wordt deze door de
gemeente bestreden. Is de woning en/of grond eigendom van
een particulier of woningcorporatie, dan dient de eigenaar de bestrijding van de zwarte rat zelf op
zich te nemen, op eigen kosten.
Bestrijding
De zwarte ratten kunnen gevangen worden met een rattenval
of bestreden worden met lokdozen. Let er bij het vangen op dat
u handschoenen draagt op het
moment dat u de rat uit de val
haalt, zodat de rat u niet kan
besmetten met ziektes die hij bij
zich draagt.
Gooi de gebruikte handschoenen
daarna weg. De lokdozen kunnen
alleen ingezet worden via een gespecialiseerde bestrijdingsdienst.
Verderop in het artikel vindt u

de namen van een aantal gespecialiseerde bestrijdingsdiensten.
Uiteraard bent u vrij om voor
een andere bestrijdingsdienst te
kiezen. Het voordeel van een gespecialiseerde bestrijdingsdienst
is dat u zeker bent dat de bestrijding zo effectief mogelijk wordt
aangepakt.
Herkennen
De aanwezigheid van zwarte ratten is te herkennen aan de volgende sporen:
• uitwerpselen donker, spoelvormig, spitse uiteinden, gem. 1
cm lang, 2-3 mm dik;
• voetsporen en buiksmeersporen
in stof;
• veegsporen op plaatsen waar
ratten dezelfde route kiezen;
• ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl dit in de omgeving
wel aanwezig is;
• knaagsporen aan vruchtdragende struiken, verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen.
Voorkomen
Wat kunt u doen om ervoor te
zorgen dat de zwarte rat zich niet
in gebouwen, onder dakpannen
en in schuurtjes vestigt:
• Ruim afval op. Ratten houden
van hoeken en gaten en een
rommelige omgeving waarin ze
zich kunnen verschuilen en nesten kunnen bouwen.
• Houd volières muis- en ratdicht.
• Sluit voorraden dierenvoer af
bijv. in een afsluitbare emmer
of pot.
• Plaats geen afval/ etensresten
in zakken in uw tuin.
• Gooi alleen tuinafval en geen
etensresten op een composthoop.
• Ruim afgevallen fruit op en haal
bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weg.
• Ben in het najaar alert op
vraatsporen aan druiven, pas-

COLLEGE VAN B&W EN RAAD
Laan van Diepenvoorde 8
5582 LA Waalre
Voor een afspraak neemt u contact op met
het bestuurssecretariaat, (040) 2282500.

Maak een melding
Signaleert u ondanks voorzorgsmaatregelen toch een rat op particulier terrein, meld dit dan bij
de gemeente. Wij houden in de
gaten hoeveel meldingen er binnenkomen. Zodra u contact met
ons opneemt, bespreken we de
mogelijkheden.
Gespecialiseerde bestrijdingsdiensten in de regio
• Eco Worldwide Solutions
Tel: 0183-301270
(Hier werkt de gemeente mee
samen)
• FD plaagdierpreventie
Tel: 040-8423603 fdplaagdierpreventie.nl
• Zungo ongediertebestrijding
Tel: 0413-266612 - zungo.nl
• Van Eck bedrijfshygiëne
Tel: 088-4100041 vaneckbv.nl

Belangrijk is dat u zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met medebewoners de ratten bestrijdt.
Alleen op die manier wordt de
rattenpopulatie en de rattenoverlast tot een minimum beperkt.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie
neem contact op via: email: gemeente@waalre.nl of tel: 040 –
2282500.

Loterij en duurzame verwerking
van kerstbomen
Op zaterdag 13 januari 2018
kunnen inwoners van Waalre
hun kerstboom tussen 11.00 en
15.00 uur op drie plaatsen in
de gemeente inleveren. In het
kerkdorp Waalre kan dat op de
parkeerplaats aan de Meester

Slootsweg. In het kerkdorp Aalst
bij de inzamelpunten De Pracht
en winkelcentrum De Voldijn.
Net als voorgaande jaren worden
de kerstbomen ingezameld door
vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds, afdeling Waalre. Aan

de inzameling is ook dit jaar weer
een loterij verbonden. Voor iedere ingeleverde boom ontvangt
u een lotje. De gemeente stelt
o.a. een aantal, voor kinderen
bedoelde, pluche Wereld Natuur
Fonds knuffels en VVV bonnen
beschikbaar.
De winnende lotnummers worden
in week 5 in De Schakel bekendgemaakt.

Achtergrondinformatie
De gemeente Waalre onderstreept het belang van de reductie van fossiele CO2 uitstoot en
daarmee het belang van duurzame energie.
De kerstbomen worden gebruikt
om duurzame ‘groene’ elektriciteit op te wekken.
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BEZOEKADRES
Laan van Diepenvoorde 32
5582 LA Waalre

sievruchten, noten e.d.

• Voer tuinvogels alleen bij tijdens vorst en gebruik alleen
voederplankjes.
• Sluit voer voor huisdieren en
vee goed af.
• Maak ventilatieopeningen en
andere openingen in gevels,
spouwmuren, deuren of daken
dicht met roosters en gaas.
• Vermijd begroeiing tegen bebouwing.
• Stapel openhaardhout zodanig
op dat er geen nestplaats mogelijk is.

OPENINGSTIJDEN
De gemeente werkt alleen op afspraak
Openingstijden loket Burgerzaken
Ma t/m vrij van 8.30 - 12.30 uur
Do van 8.30 - 19.30 uur

CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
(040) 2282500
cmd@waalre.nl
www.waalre.nl/cmd

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur
vrij van 8.30 - 12.30 uur

WERK EN INKOMEN
Gemeente Eindhoven
Tel. 14 040
www.eindhoven.nl/werkplein

KLACHT OF MELDING
Voor het doen van een melding of
het indienen van een klacht ga naar
www.waalre.nl.
GEMEENTENIEUWS
Het gemeentenieuws vindt u ook op
www.waalre.nl.
De gemeentelijke pagina’s staan onder
redactie van Team Communicatie.

