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Gemeente Waalwijk

 

Adres:
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk 

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
Telefoon: 0416 - 68 34 56
Website: www.waalwijk.nl
E-mail: info@waalwijk.nl
Twitter: gem_waalwijk
Facebook: gemeente.waalwijk
Instagram: gemeentewaalwijk

Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56

Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Het initiatief 
‘155-Help-een-bedrijf’
Ondernemers uit de gemeente Waal-
wijk, waarvan de continuïteit van hun 
onderneming in het geding is of andere 
vragen hebben op het gebied van com-
mercie en/of bedrijfsvoering, kunnen 
contact opnemen met het Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf. Met het 
initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ kunt u 
als ondernemer hier kosteloos terecht 

voor advies en ondersteuning. Dit kan 
op werkdagen op het telefoonnummer 
088 - 9990 155 of u kunt uw vraag online 
stellen via www.155.nl. Op deze website 
vindt u ook meer informatie, waaronder 
een online scan en checklist om te kijken 
of 155 voor uw onderneming van toepas-
sing is.

‘GO’ in de lucht 
Tijdens de Nacht van het Levenslied lan-
ceerde de gemeente Waalwijk de nieuwe 
website GOwaalwijk.nl. GOwaalwijk.nl is 
hét online platform voor alle activiteiten, 
evenementen, verenigingen en organisa-
ties op het gebied van sport, cultuur, ge-
zondheid en beweging. 

Herkenbare uitstraling
Alle activiteiten en evenementen krijgen 
met ‘GO’ een herkenbare uitstraling. 
Om de lancering van GOwaalwijk.nl  
extra kracht bij te zetten, komt er in de 
eerste week van september een speciale 
uitgave van Gewoon Waalwijk. In dit ma-
gazine komen verenigingen en organi-
saties aan het woord op het gebied van 
sport, cultuur, gezondheid en bewegen. 
Het magazine Gewoon Waalwijk wordt 
huis-aan-huis verspreid in Waalwijk, 

Waspik en Sprang-Capelle bij adressen 
met een ja-ja sticker en een ja-nee stic-
ker.

Nieuwsgierig?
U ziet op de website in één oogopslag 
wat er allemaal te doen is in Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik. 
Nieuwsgierig? GO! 
www.gowaalwijk.nl 

‘GO’ in de lucht op de Nacht van het Levenslied
GOWaalwijk.nl: hét online platform voor activiteiten en evenementen in Waalwijk, 
Waspik en Sprang Capelle

Tijdens de Nacht van het Levenslied lanceert de gemeente Waalwijk de nieuwe website 
GOwaalwijk.nl. GOWaalwijk.nl is hét online platform voor alle activiteiten, evenementen,
verenigingen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging. 

Herkenbare uitstraling
Alle activiteiten en evenementen krijgen met ‘GO’ een herkenbare uitstraling. Om de 
lancering van GOwaalwijk.nl ook na de Nacht van het Levenslied extra kracht bij te 
zetten, komt er in de eerste week van september een speciale uitgave van Gewoon 
Waalwijk. In dit magazine komen verenigingen en organisaties aan het woord op het 
gebied van sport, cultuur, gezondheid en bewegen. Het magazine Gewoon Waalwijk 
wordt huis aan huis verspreid in Waalwijk, Waspik en Sprang Capelle bij adressen met 
een ja-ja sticker en een ja-nee sticker. 
 

Komt u ook naar het 
Sport- en Cultuurplein?
Op woensdag 12 september in het centrum van Waalwijk

Maak kennis met het aanbod van ver-
enigingen, sport- en cultuuraanbieders 
uit Sprang-Capelle, Waspik en Waal-
wijk. Het Sport- en Cultuurplein is op 
woensdag 12 september op het Raad-
huisplein en de Markt. 

Niet alleen voor de jeugdige inwoners 
van Waalwijk is er wat te halen op het 
Sport- en Cultuurplein. Ook voor ou-
deren en bijzondere doel groepen is 
er genoeg te beleven. U kunt gratis 
meedoen aan verschillende culturele 
activiteiten en sportieve clinics. Op de 
terrassen kunt u schaken en bridgen. 
Doe mee aan een stadswandeling of 
maak op een smoothiebike uw eigen 
smoothie. Daarnaast is het plein een 
vertrekpunt voor de wandelaars van de 
Nationale Diabetes Challenge. 

Kinderen van het basisonderwijs ont-
vangen op school een stempelkaart 

die ze bij deelname aan de activiteiten 
kunnen laten afstempelen en waar ze 
bij inlevering een tas vol verrassingen 
ontvangen. Op het podium worden de-
monstraties gegeven door onder meer 
Nasser El Jackson (voetbalvirtuoos), 
Musics’cool met een drumsessie en 
Dansclub de Kets met een stijldans-
demo. 

Noteert
u even...

Digitalisering akten 
Burgerlijke Stand

Om u in de toekomst nog beter van 
dienst te kunnen zijn, digitaliseren wij 
in de maand september onze akten 
van de Burgerlijke Stand. Hierdoor kan 
de aanvraag en afhandeling van een af-
schrift Burgerlijke Stand langer dan vijf 
werkdagen duren.

Doneren kan nog!

Op zondag 26 augustus wist Maar-
ten van der Weijden net iets meer 
dan € 4,3 miljoen bij elkaar te krijgen 
voor onderzoek naar kanker. Tot en 
met zaterdag 8 september is het nog 
mogelijk om te doneren. Doneer via 
www.11stedenzwemtocht.nl of maak 
geld over naar rekeningnummer 
NL70RABO0321549333.

Oproep

SAVE THE DATE:
6 NOVEMBER 

19.30 - 22.00u 
WERKBIJEENKOMST

‘DE HANDEN INEEN’

Waalwijk werkt aan een goede integrale aanpak in zorg en ondersteuning zodat 
inwoners de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dit doen we graag samen met u. 
Doet u mee? Noteer deze datum alvast in uw agenda, de uitnodiging volgt.

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 6 september in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief 
kort toelichten en overhandigen aan de raad. Aan-
melden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend informatieavond
De raad wordt geïnformeerd over openbare orde 
en veiligheid, inclusief het programma Veiligheid

Donderdag 13 september in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief 

kort toelichten en overhandigen aan de raad. Aan-
melden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.

Aansluitend Debat & Besluit (B) :
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Beëdiging fractievolgers
- Dekkingsplan reorganisatie team WijZ
- Huisvestingsverordening Waalwijk 2018-2021
- Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland- 

West -Brabant
- Projectafwijkingsbesluit t.b.v. realisering 

nieuwbouw brandweerkazerne
- Ontwerpbestemmingsplan “2e herziening cen-

trumgebied Waalwijk”
- Vaststellen vergadermodel, Reglement van 

Orde en formaliseren status fractievolgers
U bent van harte welkom te komen luisteren 
maar u kunt de vergadering ook live volgen via 
waalwijk.notubiz.nl

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderin-
gen staan op waalwijk.notubiz.nl 

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt 
u zich aanmelden voor het Waalwijks podium . 

Besluiten raadsvergadering op 30 augustus
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aan-
tal besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk 
voor de besluitenlijst op www.waalwijk.nl (en ga 
via Bestuur naar Raad). Heeft u geen internetaan-
sluiting, neem dan contact op met de griffie, tel 
0416-683 445. 

Procedures

1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken die 
daarop betrekking hebben, liggen ter inzage in de periode 
die vermeld staat in de publicatie bij de receptie van het 
stadhuis. Op verzoek krijgt u tegen betaling van verschul-
digde leges, een afschrift van deze stukken.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een af-
spraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact op te 
nemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomge-
ving van team Vergunningverlening & Belastingen via het 
algemene nummer 0416-683456. 
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken die 
daarop betrekking hebben zijn bij de balie op het stadhuis 
in te zien in de periode die vermeld staat in de publicatie. 
Op verzoek krijgt u tegen betaling van verschuldigde le-
ges, een uitgeprinte versie van deze stukken.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben de 

mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of monde-
ling naar voren te brengen bij: het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge 
zienswijze indienen, neem dan contact op met de desbe-
treffende afdeling.

2a. Indienen zienswijze (Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft de mogelijkheid 
om, gedurende de termijn van de ter inzage legging, zijn 
of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te 
brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 
GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, 
neem dan contact op met de desbetreffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/reconstructie 
door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om 
kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en hierop een 
inspraakreactie te geven. Dit kan schriftelijk, gedurende 
de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke inspraak-
reacties kunt u naar voren brengen aan het college van 
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het 
hier om de uitvoering van werk en gaat, staat tegen de be-
sluitvorming over de (her)inrichting/reconstructie geen 
bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belang-
hebbenden daartegen binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Indien be-
kendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze 
publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waar-
op de termijn van zes weken in gaat. Het bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de beslissende instantie 
en indienen bij (tenzij anders in de publicatie staat ver-
meld) de commissie Bezwaarschriften, Postbus 10150, 
5140 GB Waalwijk.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Meer leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar

4. Beroepschrift 
(na uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit 

ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken 
beroep worden aangetekend door belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend, of die niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het 
beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenmin-
ste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met 
name ook tegen welk onderdeel van het besluit het be-
roep zich richt). Het beroepschrift moet (tenzij anders 
vermeld) worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 
4800 PA Breda. Een beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt 
u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzieningenrechter bij de recht-
bank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

5. Een officiële aanvraag / melding / klacht / bezwaar 
/ zienswijze kan behalve per post of per fax ook door 
middel van een e-mailbericht worden ingediend. 
Een dergelijk e-mailbericht wordt alleen in behandeling 
genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: 
info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Meer leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar

Activiteit 
Thuis met Dementie
Voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers
U bent iedere dinsdag tussen 10.00 
en 12.00 uur van harte welkom in het 
Parkpaviljoen ingang Wandelpark, 
Gro testraat in Waalwijk.  Op 11 en 25 
september kunt u terecht voor een 
praatje, kopje koffie, voor informatie 
over dementie en om an dere mensen te 
ontmoeten. U bent van harte welkom! 
Koffie en thee zijn voor eigen rekening, 
wij zor gen voor iets lekkers. Meer infor-
matie: mail of bel dementieconsulent 
Mari anne de Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewe ver.nl.

Agenda

WWW.GOWAALWIJK.NL

Eén overzicht van alle activiteiten, 
evenementen en organisaties in 
Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Maak kennis met sport, 
muziek en dans!

Doe mee met lokale verenigingen en organisaties!
Voor alle leeftijden en deelname is gratis!

Sport- en cultuurplein
Woensdag 12 september van 14.30 - 18.00 uur 
Raadhuisplein Waalwijk
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Hier leest u alle bekendmakingen van de gemeente Waalwijk, met uitzondering van de algemeen verbindende 
voorschriften (verordeningen), die vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Als de gemeente Waalwijk een 
nieuwe verordening bekendmaakt, staat dit aangegeven op de gemeentepagina. U kunt zich aanmelden voor een 
e-mailservice van bekendmakingen in uw buurt via www.overheid.nl.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Datum ontvangst 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
20-08-2018 Wendelnesseweg Oost Sprang- bouwen woning Inrit- of uitrit
 Capelle (kad. Capelle, sectie O, nr. 1141) Bouw 
23-08-2018 Geerde naast 52 Waalwijk kappen 3 eiken Kap 
29-08-2018 Reigerbosweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 4098) kappen els Kap 
17-08-2018 Haven VIII Waalwijk gebruik grond voor  Handelen in strijd
  baggeropslag ruimtelijke regels 
24-08-2018 Vrouwkensvaartsestraat 45 Waspik bouwen veranda Bouw 
29-08-2018 Willem Alexanderhof 29 Waalwijk plaatsen dakkapel Bouw 
13-08-2018 Schouwslootweg 22 Waalwijk plaatsen installatie Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels
   Bouw  
25-07-2018 Putstraat 14 Waalwijk verbouwing tot kamergewijze  Handelen in strijd
  verhuur ruimtelijke regels 
   Bouw 
27-08-2018 Burgemeester Smitstraat 27 
 Sprang-Capelle uitweg aanleggen Inrit- of uitrit 
13-08-2018 Prof Lorentzweg 18 Waalwijk aanpassingen voorgevel Bouw - Reclame 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
20-08-2018 Mr Van Coothstraat 41 Waalwijk kantoor gebruiken als woning Bouw 
   Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
01-08-2018 Grotestraat 363 Waalwijk verbouwing tot kamergewijze 
  verhuur Bouw 
25-08-2018 Valkenvoortweg 31 Waalwijk uitweg aanleggen Inrit- of uitrit 
21-08-2018 t Vaartje 104 / 104 b Waspik woning splitsen Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Bouw 
22-08-2018 Klaproosstraat 152 Waalwijk uitbreiden woning Bouw 
28-08-2018 Schoolstraat 13 Waspik vestiging hondentrimsalon  Handelen in strijd
  aan huis ruimtelijke regels 
24-08-2018 Julianalaan 27 Sprang-Capelle bouwen carport en renoveren 
  stal Bouw 
25-08-2018 Hogevaart 33 Sprang-Capelle renovatie dak schuren Bouw 
14-08-2018 Pakketweg 2 Waalwijk wijzigen brandveiligheids-
  concept Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning niet-ontvanke-
lijk zijn verklaard, omdat de aanvrager niet als belanghebbende kan worden aangemerkt:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
30-08-2018 Prof van der Waalsweg Waalwijk  het bouwen van een reclamemast Bouw
 (kad. Waalwijk, sectie E, nummer 3783)  
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
30-08-2018 Prins Bernhardstraat Waspik 
 (kad. Waspik, sectie F, nr. 2302) kappen iep Kap 
30-08-2018 De Coubertinlaan 3 Waalwijk kappen conifeer Kap 
3-09-2018 Kerkstraat 17 Sprang-Capelle verbouwen woning  
28-08-2018 Julianastraat 6 Waalwijk renovatie Rijksmonument wijzigen Rijksmonument
   Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Algemene vergunningen
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
-  Sportcommissie gemeente Waalwijk voor het organiseren van het evenement Sportdag gemeente Waalwijk op 

6 september 2018 op de locatie Julianalaan 3a in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 29 augustus 2018.
- Horecagroep Waalwijk B.V. voor het aanpassen van de eindtijd voor het plaatsen van buitenbars en DJ op 

zaterdag 8 september 2018 van 19.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 9 september 2018 van 00.00 uur tot 01.00 
uur, met een uitloop tot 01.30 uur op de locatie Grotestraat 246b/hoek Wilhelminastraat in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 31 augustus 2018.

- Feestcafé La Danza voor het aanpassen van de eindtijd voor het  plaatsen van buitenbars op zaterdag 8 sep-
tember 2018 van 19.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 9 september 2018 van 00.00 uur tot 01.00 uur, met een 
uitloop tot 01.30 uur op de locatie Grotestraat 246e in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 augustus 2018.

- Vinotake Beheer B.V. voor het aanpassen van de eindtijd voor het  plaatsen van buitenbars en DJ op zaterdag 
8 september 2018 van 19.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 9 september 2018 van 00.00 uur tot 01.00 uur, met 
een uitloop tot 01.30 uur op de locatie Grotestraat 246e in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 augustus 2018.

- Ton-Ton Waalwijk voor het plaatsen van een buitenbar op zaterdag 8 september 2018 van 19.00 uur tot 23.59 
uur, op zondag 9 september 2018 van 00.00 uur tot 01.00 uur, met een uitloop tot 01.30 uur op de locatie 
Grotestraat 246e in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 augustus 2018.

- Woonzorgcentrum Antoniushof voor het organiseren van de wandel 3-daagse van woensdag 12 september 
2018 tot en met vrijdag 14 september 2018 van 14.00 uur tot en met 16.00 uur met start en finish op de locatie 
Vredesplein 100 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 31 augustus 2018. 

- De heer Chen en mevrouw Xiang voor een exploitatievergunning cafetaria De Vergulden Erpel op de locatie 
Loeffstraat 5 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 3 september 2018.

- De heer M. Schoondermark voor het organiseren van het Truckfestijn Waalwijk op zondag 29 september 2018 
van 10.00 uur tot 17.00 uur met start en finish, op de locatie Zanddonkweg 1 in Waalwijk. Besluit is verzonden 
op 5 september 2018.

Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij het college 
van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

Milieu

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat  om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Eekels Waalwijk B.V.,Spuiweg 5 Waalwijk 

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 september 2018  tot en met 3 opktober 2018.  
Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

Inzage van stukken
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een afspraak kunt u contact 
opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen,  tel. 
0416-683456.

Verkeer

Wegafsluitingen 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ge-
meente Waalwijk, tel. 683683. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Asfaltonderhoud:
De komende tijd wordt asfaltonderhoud verricht in de gehele gemeente Waalwijk door Rasenberg uit Breda. 
Hierdoor kan voor korte tijd een weg (deels) worden afgesloten. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid of er 
worden verkeersregelaars ingezet. U kunt persoonlijk worden benaderd met het verzoek uw auto te verplaatsen.

Waalwijk:
Eerste Zeine - gedeelte tussen Haydnstraat en St. Antoniusstraat: 14-08-2018 t/m 29-09-2018 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.

Tuinstraat, tussen Zanddonkweg en Prof. Asserweg: 17-09-2018 t/m 02-11-2018 i.v.m. reconstructie.

Wegafsluitingen agv 80 vd Langstraat:
07-09-2018 vanaf 07.00 u t/m 10-09-2018
- het Raadhuisplein.

08-09-2018 tussen 07.00 u en 09-09-2018 20.00 u:
- Winterdijk.
- Parkeerterrein achter oude gemeentehuis (nabij Winterdijk).

08-09-2018 tussen 07.00 u en 09-09-2018 20.00 u:
- Stationsstraat, vanaf de Julianastraat, tot aan de Markt.
- Markt, tussen Stationsstraat en de Grotestraat.
- Grotestraat, Mr. van Coothstraat en de Wilhelminastraat.

08-09-2018 tussen 19.30 u. en 21.15 u:
- Markt, Stationsstraat.
- St. Antoniusstraat.
- Kloosterweg, 
- Meerdijk (Kloosterweg tot Oosteind)

08-09-2018 tussen 20.30 u en 22.15 u:
- Meerdijk (Wielstraat tot Kloosterweg).
- Kloosterweg.
- St. Antoniusstraat.
- Margrietstraat.
- Mr. van Coothstraat (vanaf de Margrietstraat tot aan de Grotestraat)

08-09-2018 tussen 20.45 u en 23.30 u:
- Grotestraat (mr. van Coothstraat tot aan Dr. Schaepmanlaan)
- Dr. Schaepmanlaan (Grotestraat tot aan Dr. Kuyperlaan)
- Dr. Kuyperlaan  (Dr. Schaepmanlaan tpt Mr. van Bossestraat)
- Mr. van Bossestraat
- De Jonghestraat
- Burg. van Heijstlaan
- Van Wielensteinstraat
- Baardwijksestraat
- Fietspad Van de Merwedelaan
- Bloemendaalweg
- Halvezolenpad

09-09-2018 vanaf 07.00 u:
- Capelsedreef.
- 1e Wittedijk
- Lage Zandschel

09-09-2018 tussen 06.00 u en 17.00 u:
- Oosteind (tussen Professor Keesomweg en Meerdijk)
- Meerdijk (tussen Oosteind en Kloosterweg)
- Kloosterweg
- St. Antoniusstraat
- Stationsstraat
- Markt - Raadhuisplein

Dit betekent, dat de kruispunten Richard Wagnerstraat / St. Antoniusstraat, Eerste Zeine / St. Antoniusstraat, 
Noorder Parallelweg / Stationsstraat en Margrietstraat / Stationsstraat zijn afgesloten. 

Sprang-Capelle:
Berkhaag: 03-09-2018 t/m 01-12-2018 i.v.m. reconstructie. Bedrijven blijven bereikbaar via Amerikastraat Kaats-
heuvel of via Raadhuisstraat Sprang-Capelle.

Waspik:
Geen wegafsluitingen.

Overige bekendmakingen

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het college van B&W heeft op grond van artikel 2.22 
Wet BRP besloten de adresgegevens van onderstaand personen met ingang van de datum van het voornemen 
ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”. Daarnaast heeft het college van B&W besloten 
een bestuurlijke boete op te leggen van 200 euro omdat er niet is voldaan aan de aangifteplicht zoals bedoeld in 
artikel 2.38, 2.39 en 2.40 van de wet BRP.

Voorletters en achternaam Geboortedatum Datum voornemen Datum besluit 
D. Moldovan 22-07-1978 01-08-2018 24-08-2018
N. Negrin Gutierrez 21-02-1992 25-07-2018 24-08-2018
M. Domagalski 11-02-1976 02-08-2018 27-08-2018
P.J. Bulas 27-01-1993 02-08-2018 29-08-2018
K.M. Szewczyk 17-06-1991 25-07-2018 29-08-2018
K.D. Głowacka 03-03-1995 25-07-2018 29-08-2018 
M.Z. Zyła 24-07-1981 26-07-2018 29-08-2018
Procedure 3 is van toepassing.

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om op grond van artikel 2.22 Wet BRP de adres-
gegevens van deze personen ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”. 
Als team Publiekszaken van de gemeente Waalwijk geen nadere adresinformatie ontvangt dan wordt na 2 weken 
het besluit genomen om uitvoering te geven aan dit voornemen. Als dit voornemen leidt tot een besluit waarin 
het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro 
opgelegd.

Voorletters en achternaam Geboortedatum Datum voornemen  
J.P.M.A. van der Mierden 06-02-1983 24-08-2018
Yalcin, Y 10-02-1990 27-08-2018
S. Liepka 23-03-1986 28-08-2018 
D.D. Herman 24-02-1989 28-08-2018
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.
    

Dit gemeentenieuws digitaal ontvangen?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op www.waalwijk.nl/aanmeldennieuwsbrief


