
 

Laatste nieuws  

123 Tiny Casade 
 
 
In november ontving u van ons een nieuwsbrief met informatie over het project  
123 Tiny Casade. Hierin las u dat wij u informeren wanneer de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning wordt ingediend. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand 
van zaken over het project. 
 
Omgevingsvergunning 
In de week van 21 december dienen wij de omgevingsvergunning in bij de Gemeente 
Waalwijk. Wij verwachten dat de vergunning in de week van 11 januari openbaar 
wordt gemaakt in Weekblad Waalwijk. U heeft vanaf het moment van indienen zes 
weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen. Hoe u dit kunt doen wordt ook 
uitgelegd in Weekblad Waalwijk. Pas als de omgevingsvergunning goedgekeurd is 
zullen er werkzaamheden op het terrein plaatsvinden.  
 
Wij geloven erin dat we een mooi plan ontwikkeld hebben met de beste invulling 
voor alle betrokken partijen. Voor het inzien van het plan kan een afspraak met de 
Gemeente Waalwijk worden gemaakt. Ook hierover leest u meer in het Weekblad 
Waalwijk. 
 
Klankbordgroep  

In de laatste nieuwsbrief stond een oproep voor deelname aan de klankbordgroep. 
We willen deze graag oprichten voor het project 123 Tiny Casade. De klankbordgroep 
denkt tijdens een aantal bijeenkomsten na hoe alle omwonenden prettig naast elkaar 
kunnen wonen in de wijk. De bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijke 
gespreksleider zodat alle onderwerpen neutraal besproken worden. Samen zoeken 
we naar gemeenschappelijke doelen.  

Wij zoeken nog deelnemers voor de klankbordgroep. U kunt zich aanmelden via het 
mailadres: k.naaykens@casade.nl. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met mij op. 
U bereikt mij via 0416 725 170 of per mail: k.naaykens@casade.nl.  
Vanwege vakantie ben ik niet bereikbaar van 25 december t/m 1 januari. Ons gratis 
klantnummer 0800-55 222 22 is van maandag t/m vrijdag bereikbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

23 december 2020 
Voor vragen over deze nieuwsbrief 

kunt u contact opnemen met: 
 
 

Kim Naaykens 
consulent 

 
0416 72 51 70 

k.naaykens@casade.nl   


