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Midden in de maatschappij 
 

    

Wat is de impact van een veehouderij op de leefomgeving? Hoe is het om naast een 

asfaltcentrale te wonen? Hoe ontdek je 'onzichtbare' criminele praktijken die 

misschien wel onder je neus plaatsvinden? Belangrijke maatschappelijke thema's, 

waarover je in dit nummer van OMWB [in beeld] meer leest. 

  

 

 

 

Naar het magazine 
 

   

 

 

 

  

 

Hoe is het om naast een asfaltcentrale te wonen? 

 

 

  

Pieter Kwaadgras (70), gepensioneerd 

psychiater, woont ruim dertig jaar in de 

wijk Noordgeest in Bergen op zoom. Hij 

woont er met plezier. "Af en toe waait er 

stank over. In mijn onwetendheid heb ik 

me daar nooit zo druk om gemaakt. 

Maar de schrik slaat je om je hart als je 

weet wat voor viezigheid je naar binnen 

ademt. In de wijkcommissies van 

Noordgeest en Tuinwijk waren we het 

snel eens: 'Hier moeten we wat mee!'"  

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/-cyJd6icAlkEOfUu3mnc1zI1i-so7mEKxXsCH21Qxwr2SzbVFCEdcRIqc4KRL5o-UWTAPPxSnOOlcEsCLGMakg/nQf9YetXw6EcV9Q
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/RCqE3JjO9QiYpQHhYPCN9ZEHTR6NDzgqgM9CibM15bjRC8nZ_hjcb5i00JP3EwKaVxCii54MfKNFUqTf7E2U5w/BEGWqCNciH3E6rQ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/2jHK2g822f2jsnMvjhTHZUa9ms4qoowZFAKPjmdV3C-m-GSgpzra2EK5nT7AqDourSBbhUfoXg7nbU-19QJlzw/xYjIgscLmyczWhm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/k2xKyzk7zQ0KE-ICeg2VWbZiCvRf6axMDJHyeQjSoq8LOYfnMhNGZ67zNmMPxPFVvnYmtxP4AEVliEMM9hzWoQ/9MUBYJtMtyvq7sy
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/uW_GDhi4G3-A7PAYASVJc5j4xGik_KfCbnNoNY0Ht1BLizm2tPCYIyeJTn86kvkkSuWqshxOhYURN0_W7m7ALw/LRdR8NETmsnYIei
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/GKgjXQTp3JNnMgrn_0x5rUM5z1V4QWTNNseLyalGu1V5o0ReyUry34G0sZJtSmIbO_bzPIYQNQzoSnBvUmX1NQ/jAN6prYIQu4MPke


  

 

Slimmere aanpak ondermijning met intern 'loket' voor 

verdachte meldingen 

 

  

 

Vanaf begin 2022 draagt de OMWB 

officieel bij aan de bestrijding van 

ondermijning. Toezichthouders en 

handhavers kunnen vermoedens en 

verdachte omstandigheden die ze 

aantreffen in het werkveld vanaf 

volgend jaar melden bij twee 

verschillende zogenoemde 

ondermijningscoördinatoren binnen de 

dienst. “De oog- en oorfunctie van onze 

toezichthouders is van onschatbare 

waarde bij het tijdig signaleren en opsporen van ondermijnende activiteiten.” 

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

 

Van 'inrichting' naar 'mba': welke impact heeft de 

Omgevingswet op een tankstation?  

 

 

  

Met de komst van de Omgevingswet, 

naar verwachting per 1 juli 2022, 

verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de 

Wet milieubeheer (Wm). Het wordt 

vervangen door een regulering per 

milieubelastende activiteit. De 

rijksregels staan in het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er 

kunnen ook andere regels gelden. Wat 

zijn de veranderingen die zoal optreden 

bij een plek als een tankstation? 

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/VMZKmBCmdF5E2DknU-KisEHnR1_oM9G8TXQ8lTYvpkMR6yDdkBrPKacfkL_W3pRvlQzvD1PC2dLi6n-ZT68EvQ/DYZZQMVWdn4ZNZE
https://omwb.preview.foleon.com/omwbinbeeld/omwb-in-beeld-19-december-2021/impact-van-de-ow-op-een-tankstation/
https://omwb.preview.foleon.com/omwbinbeeld/omwb-in-beeld-19-december-2021/impact-van-de-ow-op-een-tankstation/
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/8X-5vbYOOOAntOW1dJJJa6pHFMygkD2C5rMLuLbKEuh5z5sCT15boglqIjawEm11lOG864PqcX_6eS7CkYo38Q/N6UDihhPIsWuNn8


 

Onze vacatures in je mailbox? Meld je aan voor ons 

vacature-alert 

Bij de OMWB hebben we een duidelijke missie: zichtbaar samen werken aan een schone, 

duurzame en veilige leefomgeving. Een leefomgeving waarin we 1,2 miljoen mensen 

veilig willen laten wonen, werken en recreëren. Dit doen we door middel van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving op de milieuwetgeving, in opdracht van de 

gemeenten en de provincie in ons werkgebied. Kijk jij ook om je heen? En wil je hieraan 

bijdragen? 
 

 

 

Meld je aan 
 

 

    

 

 

 

  

 

 
 

 

Vacature: 

toezichthouder Klachten en Calamiteiten 
 

 

Vacature: 

teammanager Toezicht 
  

 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ugpvUSBC6ipLwHI4OMYMU1AHjpFSacYjKaMunsx1foNy-bhXV3xAKHlq9Om0CW8ZdckKUJD9WIysrQiaWff0UQ/iFGQVRxznYMj29A
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/owu2ubYDnTqAyAA1UJ5Bs6fuJBVmVY7G938VSsUE4nuRHgzdFjzR5nAt3ETIVcD-O_ma9nHMyoORCi7z-hu-LA/QuL7aHUNmSneDzH
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/He8iHsQch1ja0tKC9nm6ZTuhJpBb4Cqv-LkQZUM8nCS2vif-eHGHzDWY0FzrFlhbhc2ouTyGcf5NSaowfhrDdw/juENnm76xZ8awYs
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/IxNwl_Z4878CrDRFnm0Xwx8xJ5suKrzxS4vSJlrZixYxbPpwuq_tNRrVrpTHP2rKcQvdl26L77ie1ORsjon4sQ/M7xvEc5Y75qktvJ


 

 

 

Zichtbaar samen 

werken aan een 

schone, veilige 

en duurzame 

leefomgeving 
  

  

 

Contact met OMWB 

Bezoekadres 

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

013 - 206 01 00  

info@omwb.nl 

www.omwb.nl 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/s3poJtSeqgIiu3rkVvsHnYc2HIoCLw-ZExuOTlUMqJlQeUvGy4JC0csZWNNc-4BBpRCqR0lzfmu0xXJ-z4SI6g/FYiVXUeAn425vB6
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