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Word lid van het
Inwonerpanel van
augustusde
2004 gemeente

Verlengen rijbewijs

Wat vindt u van de dienstverlening en het beleid van de gemeente?
Wij zijn samen Waalre! Word daarom lid van het Inwonerspanel van de gemeente Waalre. Hoe meer we weten wat u
belangrijk vindt voor uw buurt, wijk en het dorp, hoe beter
we daarop kunnen inspelen. Via het panel vragen wij leden
maximaal vier keer per jaar naar hun mening. Met de resultaten blijven we onze dienstverlening en het maken en uitvoeren van beleid verbeteren.
Uw mening is belangrijk
Als lid van het Inwonerspanel
bent u een belangrijke informatiebron voor de gemeente.
U geeft uw mening over actuele onderwerpen die in de
gemeente Waalre spelen. Bijvoorbeeld over wat u belangrijk vindt in uw woon- en leefomgeving of hoe u de dienstverlening vanuit de gemeente
ervaart.
Het kan dan gaan over diverse onderwerpen waar de
gemeente zich mee bezig
houdt, zoals openbare orde,
veiligheid, sport, groenonderhoud, zorg en welzijn, enzovoorts. Ook als het gaat om
het betrekken van inwoners
bij beleid en plannen horen
we graag uw mening.

Hoe werkt het?
Meedoen aan het Inwonerspanel
is eenvoudig en werkt volledig
via internet:
•
U heeft alleen een e-mailadres
en
een
internetverbinding
nodig;
•
Maximaal vier keer per jaar
krijgt u een uitnodiging om een
vragenlijst in te vullen;
•
Invullen kan waar en wanneer
u dat zelf wilt;
• Het invullen van een vragenlijst
neemt gemiddeld 10 minuten
van uw tijd in beslag;
•
Iedere inwoner van de gemeente Waalre vanaf 16 jaar
kan meedoen.

www.inwonerspanelwaalre.nl
en klik op Aanmelden. Wij
vragen u vervolgens om een
aantal gegevens in te vullen.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig
en vertrouwelijk om met uw
gegevens. Deze worden alleen voor het Inwonerspanel
gebruikt. Uiteraard krijgt u
per onderzoek ook een e-mail
als de resultaten bekend zijn.
Deze resultaten worden ook
geplaatst op
www.inwonerspanelwaalre.nl.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht
bij de RijbewijskeuringsArts op
31 januari, 1 en 27 februari, 1
maart en vervolgens twee keer
per maand in Wijkcentrum De
Werf, van der Werffstraat 14.

Leden van ZuidZorg Extra, Zorgboogextra en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op
de 75+ B/E en medisch, C/D/E
en Taxipas krijgen € 4,50 korting.

Informatie
en
een
afspraak
maken:
Bent u lid van Zuidzorg Extra dan
neemt u contact op met: 0402308408.
Bent u lid van Zorgboogextra dan
belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Voordat u naar de keuring gaat
dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag
gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is
verkrijgbaar bij de gemeente en
via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De Meedoenbijdrage in 2018

Ook niet leden kunnen een afspraak maken via: 036-7200911.

De Meedoenbijdrage is er om mee te kunnen doen aan activiteiten in het algemeen. Bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van
een (sport) vereniging of een bezoek aan een pretpark. En om
de ouderbijdrage, schoolspullen of een computer te betalen. De
bijdrage is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 115%
van de bijstandsnorm. De Meedoenbijdrage
is op
erteletekstpagina
voor elk geen kijk
112
van Omroep Brabant tv
zinslid. De bijdrage wordt jaarlijks verstrekt.

Zelf een datum reserveren kan
via de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl.

De verwerking en beoordeling
van de Eigen Verklaring door het
CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt
om ten minste 4 maanden voor
het verlopen van de geldigheid
van het rijbewijs een afspraak te
maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

In 2018 gaat de gemeente de
Meedoenbijdrage weer zoveel als
mogelijk automatisch verstrekken.

Wanneer wordt de bijdrage
automatisch verstrekt?
Als u de Meedoenbijdrage in
2017 heeft ontvangen en u ontvangt ook op 1 januari 2018 een
uitkering van de gemeente Waalre, wordt de Meedoenbijdrage
over 2018 automatisch verstrekt.
Dit betekent dat u voor 1 april
2018 een bericht (beschikking)
van de gemeente ontvangt. De
bijdrage wordt dan voor 1 mei
2018 op uw bankrekening bijge-

schreven.
U hoeft zelf niets te doen en u
hoeft de bijdrage niet aan te vragen.

Inkomstenverklaring
Als u in 2017 een Meedoenbijdrage heeft ontvangen maar u
ontvangt geen uitkering van de
gemeente Waalre dan krijgt u
eind februari 2018 een brief van
de gemeente Waalre met een inkomstenverklaring.
Als u deze inkomstenverklaring
voor 22 maart 2018 ingevuld en
ondertekend terugstuurt en u

Onderzoeksbureau
De gemeente Waalre werkt
samen met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Dit
bureau beheert het panel
en voert de onderzoeken uit
namens de gemeente. Op
www.inwonerspanelwaalre.nl
vindt u meer informatie over
het onderzoeksbureau en over
het Inwonerspanel. Heeft u
vragen? Deze kunt u stellen
via het contactformulier op
www.inwonerspanelwaalre.nl.

en kijk op teletekstpagina 112
van Omroep Brabant tv

Gemakkelijk online
aanmelden
Wilt u meedoen? Ga dan naar

heeft geen vermogen en een inkomen van maximaal 115% van
het minimum, wordt de Meedoenbijdrage aan u verstrekt. U
ontvangt hierover in april 2018
een beschikking.
Als u recht heeft op de bijdrage
wordt deze voor 1 mei 2018 op
uw bankrekening bijgeschreven.
Ook nu is het niet nodig om de
bijdrage aan te vragen. Wel moet
u de inkomstenverklaring terugsturen!
Wanneer wordt de bijdrage
niet automatisch verstrekt?
In alle andere situaties dan hierboven kunt u de Meedoenbijdrage 2018 aanvragen bij het Centrum voor Maatschappelijk Deelname (CMD) van de gemeente
Waalre. Dit kan gedurende het
gehele jaar.Het CMD is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-22 82 500. Van
maandag t/m donderdag tussen
8.30 uur en 17.00 uur en op
vrijdag tussen 8.30- 12.30 uur
staan onze medewerkers u graag
te woord.
U kunt ook een e-mail sturen
naar cmd@waalre.nl.
Voor meer informatie kijk op
www.waalre.nl.

en kijk op teletekstpagina 112
van Omroep Brabant tv

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E
€ 42,50, medisch € 59,50, C/D/E
(ook voor code 95) en Taxipas
€ 59,50.

Let op: Het is niet mogelijk
rechtstreeks bij de locatie
een afspraak te maken.

Gemeenteraadnieuws
AANKOMENDE
VERGADERINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD
Dinsdag 6 februari
Oordeels- en besluitvorming
Dinsdag 20 februari
Oordeels- en besluitvorming
Dinsdag 27 februari
Informatiebijeenkomst
De raad vergadert in het Huis
van Waalre, Koningin Julianalaan
19. De vergaderingen starten om
19.30 uur. Voor de onderwerpen
die oordeelsvormend op de agenda staan, geldt spreekrecht. Voor
informatie over het spreekrecht
kunt u terecht op de website of

bij de griffie via griffie@waalre.nl
of 040 2282 500.
Vergaderingen 6 februari
Op de agenda
Op dinsdag 6 februari is er een
oordeelsvormende en een besluitvormende bijeenkomst. De besluitvormende vergadering start
om 19.30 uur. Besluiten neemt
de raad onder meer over of de
Afvalfiets in heel Waalre gaat
rijden en over twee voorstellen
rond ’t Hazzo. Een initatiefvoorstel vraagt onderzoek naar de
mogelijkheid ’t Hazzo te behouden om er een expertise- en ontmoetingscentrum voor ouderen te

vestigen. Een voorstel van het
college werkt eerdere besluiten
van de raad uit om een deel van
’t Hazzo te slopen en het terrein
grondig her in te richten, onder
meer
een
ontmoetingsruimte
en sociale woningbouw.
Direct
aansluitend vindt een oordeelsvormende vergadering plaats. Er
wordt onder meer gesproken over
de kadernota Burgerparticipatie
en Burgerinitiatieven.
U vindt de agenda op de website van de gemeenteraad. Via de
link vergaderingen vindt u onder
komende de agenda’s en stukken van de vergaderingen op 6
februari.

WWW.WAALRE.NL/GEMEENTERAAD
• toegang tot vergaderdata, -stukken en –verslagen • informatie over spreekrecht
• hoe kunt u invloed uitoefenen op het beleid? • contactadressen van fracties en raadsleden

Bekendmakingen
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met
een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvangen:
Bachlaan 7
- het plaatsen van een dakkapel (OV 2018.007),
ingekomen op 17 januari 2018.
Piet Heinstraat 11
- het uitbreiden van een woonhuis (OV 2018.008),
ingekomen op 17 januari 2018.
Burgemeester Van Dommelenlaan 41
- het uitbreiden van een garage (OV 2018.011),
ingekomen op 23 januari 2018.
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.

De omgevingsvergunning met de hierbij behorende
stukken ligt vanaf vandaag ter inzage bij de balie van
team Vergunningen. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden, die tijdig tegen het ontwerpbesluit
hun zienswijzen hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze naar voren te brengen, kunnen beroep indienen
bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. De termijn
voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en
vangt aan met ingang van de dag na de verzenddatum
van het besluit. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. De
omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
OFFICIELE BEKENDMAKING

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Leenderweg 1
- het uitbreiden van een horecagelegenheid (OV
2017.143), verzenddatum besluit 19 januari 2018.
Piepenbrocklaan 11
- het uitbreiden van een woonhuis (OV 2017.075),
verzenddatum besluit 23 januari 2018.
De beschikkingen liggen in het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze
te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken,
daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester
en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft
u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt
de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast
het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de
rechtbank Oost Brabant in ‘s- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREID)
Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
De Leesakker 24
- het brandveilig gebruik van een woonzorgcomplex
(UV 2017.116), verzenddatum besluit 23 januari 2018.

Openbare kennisgeving kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waalre
maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling
voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Waalre plaatshebben.
2. 
Op die dag kunnen bij het team Verkiezingen (afd.
Burgerzaken) aan het adres Kon. Julianalaan 19,
5582 JV Waalre bij het daar gevestigde centraal
stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
•d
 e lijsten van kandidaten (model H 1);
• de verklaringen van instemming van de kandidaten
met hun kandidaatstelling (model H 9);
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding
van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
•
machtiging tot het plaatsen van een aanduiding,
gevormd door samenvoeging van de aanduidingen
van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,
boven een kandidatenlijst (model H 3-2);
•
de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4); zijn tot en met de dag van
de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij het team Verkiezingen in het Huis van
Waalre.
4. 
Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom
van € 225,- (tweehonderdvijfentwintig euro) worden
betaald, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente een of meer
zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Storm: recreanten en
bosbezoekers opgelet!
Ook nu de storm al een paar
weken voorbij is, kunnen er in de
bossen gevaarlijke situaties voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan
loshangende takken en half omgewaaide bomen.
Advies voor recreanten en
bosbezoekers
Stel uw bezoek bij voorkeur uit
en mocht u toch van plan zijn
om de bossen in te gaan, let dan
extra goed op en houd u zich
aan de openstellingsregels. De
gemeente doet er alles aan om
gevaarlijke situaties te inventariseren en op te ruimen. Dit neemt
echter veel tijd in beslag. Het kan
GEMEENTE WAALRE
Postbus 10.000
5580 GA Waalre
(040) 2282500
gemeente@waalre.nl
www.waalre.nl
@Waalregemeente
facebook.com/GemeenteWaalre

wel enkele weken duren voordat
alle problemen zijn opgelost.
Bosgroep Zuid Nederland is momenteel bezig met de inventarisatie van de stormschade in de
bossen en start in de loop van de
week met het opruimen.
Openbare ruimte binnen de
bebouwde kom en overig buitengebied
Het vrijmaken van wegen, fietspaden e.d. en veilig stellen van
omgewaaide bomen heeft de eerste dagen na de storm prioriteit
gehad. De komende weken wordt
al het tak- en stamhout en boomstobben dat daarbij is vrijgekoBEZOEKADRES
Koningin Julianalaan 19
5582 JV Waalre
COLLEGE VAN B&W EN RAAD
Koningin Julianalaan 19
5582 JV Waalre
Voor een afspraak neemt u contact op met
het bestuurssecretariaat, (040) 2282500.

men opgeruimd en afgevoerd.
Indien nodig worden de boomgaten beveiligd met markering(bakschildjes). Vervolgens worden
boomgaten in bermen en gazons
aangevuld met grond en in de bestrating met zand. Verder worden
wegen(goten) en voet- en fietspaden extra geveegd en wordt
takhout van bermen en gazons
geruimd. Waar gehakt wordt vallen spaanders, dus mochten wij
wat vergeten dan kan dat bij het
meldpunt van de gemeente Waalre worden gemeld.
Gevaarlijke situatie?
Komt u een gevaarlijke situatie
tegen? Meld dit dan direct bij
de gemeente Waalre via telefoonnummer 040-2282500. U kunt
ook via de website een melding
doen.
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
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur
vrij van 8.30 - 12.30 uur

Meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de
inlevering van kandidatenlijsten kunt u opvragen bij:
Afd. Burgerzaken, team Verkiezingen
Kon. Julianalaan 19, 5582 JV Waalre
Tel: 040-2282500
OPENBARE KENNISGEVING ZITTINGEN HOOFD- EN
CENTRAAL STEMBUREAU
Verkiezing van de leden van de gemeenteraad van
Waalre
Kandidaatstelling politieke groeperingen
Op 5 februari zullen de groeperingen die aan de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van Waalre op
21 maart a.s. deelnemen, de kandidatenlijsten c.a. bij
het centraal stembureau inleveren. Deze lijsten en de
vereiste ondersteuningsverklaringen liggen vanaf 7 februari bij de gemeente Waalre, Koningin Julianalaan 19,
5582 JV Waalre, ter inzage.
Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en de nummering van de kandidatenlijsten
Op 9 februari om 16.00 uur zal in Het Huis van Waalre,
Koningin Julianalaan 19, het centraal stembureau in een
openbare zitting beslissen over
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
•
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
• de nummering van de kandidatenlijsten,
Na de zitting zal het proces-verbaal bij de gemeente
Waalre, Koningin Julianalaan 19 ter inzage worden gelegd.
Let op: de stembureaulocaties zijn gewijzigd!
Hieronder een lijstje met de stembureaus:
1.
Het Huis van Waalre, Kon. Julianlaan 19
2.
Sporthal Hoeveland, Meester Slootsweg
3.en 4. Het Klooster, Hoogstraat 6
(Zorgcentrum “De Hoevenakkers”, vervallen)
5.en 6. ’t Hazzo, Trolliuslaan 7
		(Zorgcentrum “t Laar”, Malvalaan, vervallen)
7.
Serviceflat Eeckenrhode, Irenelaan 9
8.
Openbare basisschool Ekenrooi, Maximiliaanlaan 1
9.
Ontmoetingscentrum De Pracht, De Pracht 2

Waalre, 31 januari 2018.

Met de Buurtbus kom je overal tussen
Aalst en het Maxima Medisch Centrum

Foto Sam Bazelmans

www.buurtbuswaalre.nl

CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME
(040) 2282500
cmd@waalre.nl
www.waalre.nl/cmd
WERK EN INKOMEN
Gemeente Eindhoven
Tel. 14 040

www.eindhoven.nl/werkplein

