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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

Beheerder Sport 
De gemeente Waalwijk zet zich in voor 
bijna 47.000 inwoners die met veel 
plezier wonen, werken en recreëren in 
Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. 
De klant staat centraal in onze orga-
nisatie. De gemeente Waalwijk is een 
organisatie met flexibele medewerkers 
die open communiceren met een be-
drijfsmatige werkhouding. Onze kern-
begrippen zijn: open houding, flexibel, 
ondernemend, betrokken en partner in 
coproductie. 

Past deze cultuur bij u?
Voor het team Sportbedrijf zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste Beheerder 

Sport voor 36 uur per week. Als be-
heerder sport houd je toezicht op het 
gebruik van meerdere locaties zoals 
sporthallen, gymnastieklokalen en het 
buitenbad Zidewinde. Je hebt een af-
geronde opleiding op VMBO-niveau, 
beschikt over een geldig rijbewijs en 
hebt de bereidheid om - ook op avon-
den en in het weekend - onregelmatige 
diensten te draaien.

Interesse? 
Kijk dan op www.waalwijk.nl/vacatures 
en/of bel Ewout Kievits, coördinator 
Sportbedrijf. Hij is bereikbaar op 0416-
683715.

Fleurige containerplekken
Een aantal afvalcontainers in de Noord-
straat en Hollandsestraat zijn opgefleurd 
met kunstgras en plastic bloemen. Hier-
mee stimuleren we inwoners op een po-
sitieve manier hun afval in de container 
te doen en niet op of naast de container 
te zetten. Voor de chauffeurs, die de af-
valcontainers legen, is het onhandig als 
er afval op de container staat. Zij moe-
ten eerst het afval van de plaat halen, 
voordat ze de containers kunnen legen. 
Ook trekt zwerfafval naast de containers 
ongedierte aan. 

Groen, gras en bloemen associëren 
mensen met netjes, schoon en fris. 
De grasmatjes en bloemetjes rond de 
ondergrondse afvalcontainers zijn een 
proef. We hebben ook nog andere loca-
ties in de gemeente in het vizier. 

Vanaf maandag 29 oktober starten we met het opruimen van 
gevallen bladeren. We vegen en ruimen de hoofdwegen en 
fietspaden. Gevallen bladeren veroorzaken namelijk de meeste 
overlast voor weggebruikers. Als hier niet veel blad is gevallen, 
vegen en ruimen we daarna ook zijwegen. Wanneer er weinig 
blad op de hoofdwegen en fietspaden ligt, vegen we andere 
straten. Blad in het openbaar groen ruimen we later op als al 
het blad van de bomen is gevallen. We proberen de overlast te 
beperken maar kunnen niet alle overlast wegnemen.

Het opruimen van de bladeren doen we via vaste, wekelijkse 
veegrondes. De veegrondes zijn als volgt ingedeeld:

• Maandag in Bloemenoord, Besoyen en Centrum
• Dinsdag in Meerdijk-Oost en de Amstel
• Woensdag in Sprang-Capelle, Waspik en Laageinde
• Donderdag in Antoniusparochie, Zanddonk-Noord en -West, 

Baardwijk en de Hoef
• Vrijdag in Meerdijk-West

Als er geen blad ligt of er zijn onvoorziene omstandigheden, 
bijvoorbeeld een kapotte veegmachine, storm of hevige regen, 
vegen we niet. 

Wat kunt u zelf doen
Gevallen blad van gemeentelijke bomen en struiken mag u in de 
goot of in de bermen vegen, bij voorkeur één dag voor de veeg- 
ronde. Zorg ervoor dat het blad verspreid in de bermen en goten 
ligt en dat u het niet bij elkaar veegt. De veegmachine kan hopen 
blad niet verwerken.  

Tijdelijk afsluiten van de parkeerplaatsen
Vanwege het verzamelen en afvoeren van het bladafval, sluiten 
we tijdelijk in Waalwijk een gedeelte van de parkeerplaats aan de 
Hoefsvenlaan, ter hoogte van het oude zwembad, af. Dit is tot en 
met  31 december.

...aan opruimen gevallen blad

werkt...

De kunst van herinneren

Herdenk overleden geliefden in een 
sfeervolle omgeving. Deze avond staan 
herdenken, beleving, samenzijn en 
herinneringen centraal. Met licht, mu-
ziek, zang, kunst, poëzie, verhalen en 
kinderactiviteiten.  Iedereen is welkom. 
De kunst van herinneren is een initiatief 
van De Horizon en haar vrijwilligers. 

Waar: Algemene begraafplaats 
Bloemendaal (Bloemendaalweg 38, 
Waalwijk)
Wanneer: Zaterdag 3 november 2018 
van 18.00 tot 20.00 uur

Agenda

Noteert
u even...

Wintervaartijden 
veerponten Bergsche 
Maasveren

Van 1 november 2018 tot en met 28 
februari 2019 varen de veren weer 
volgens de winterdienstregeling. De 
Bernse Veer vaart van maandag tot en 
met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 09.00 tot 
17.00 uur. De Capelse Veer vaart van 
maandag tot en met vrijdag van 07.00 
tot 18.00 uur en op zaterdag en zondag 
van 08.00 tot 19.00 uur. 

Het Drongelense Veer vaart het hele 
jaar op dezelfde tijden: maandag tot 
en met donderdag van 06.00 tot 24.00 
uur en op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 06.00 tot 01.00 uur. 

Sms-alert
Informatie over een tijdelijke strem-
ming? Abonneer u dan op de sms-alert.  
Meer informatie vindt u op 
www.bergschemaasveren.nl/sms

Vrijwilliger in de gemeente 
Waalwijk?
Geef uw mening over verschillende onderwerpen

Wij willen graag weten hoe u als vrij-
williger uw werk ervaart en of u ge-
interesseerd bent mee te doen aan 
maatschappelijke initiatieven. Ook zijn 
we benieuwd of u behoefte heeft aan 
ondersteuning. 

Op waalwijk.nl vrijwilligersvragenlijst 
staat een vragenlijst waarin wij deze 
onderwerpen behandelen. Het invullen 
kan tot en met 19 november en duurt 

ongeveer tien minuten. Doet u mee?

Vragenlijst voor 
vrijwilligersorganisaties
Vrijwilligersorganisaties ontvingen een 
vragenlijst via mail. Heeft u deze niet 
ontvangen? Of heeft u vragen over één 
van de vragenlijsten? Neem dan con-
tact op met M. Wouters. 
Dit kan via mwouters@waalwijk.nl of 
via 0416-683456.

VOLG ONS OP 
FACEBOOK, TWITTER 

EN INSTAGRAM 

Vacature
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Fietsers opgelet: 
Wegomleiding 
Haven 8
Op het bedrijventerrein Haven 8 moe-
ten fietsers de komende tijd rekening 
houden met extra veel bouwverkeer. 
Meerdere bedrijven voeren daar na-
melijk tegelijk bouwwerkzaamheden 
uit. We adviseren fietsverkeer vanuit 
de Gansoyensesteeg de alternatieve 
routes te volgen. Voor fietsers vanuit 
gemeente Heusden is dat via de Valken-
voortweg. Vanuit de gemeente Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem volgt u de 
Sluisweg. We verwachten dat de werk-
zaamheden tot eind 2019 duren. 

Agenda
U bent van harte welkom:

Donderdag 25 oktober 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. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 
uur op de dag zelf.

Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert het college de raad over de 
behandeling van de begroting 2019 en de belastingverordenin-
gen 2019 (excl OZB en Leges). Aansluitend kunnen raadsleden 
vragen stellen over deze twee raadsvoorstellen.
In de vragenronde kunnen raadsleden vragen stellen over raads-
voorstellen die op de agenda van Besluit (A) op 1 november 
staan (zie hieronder). 

Donderdag 1 november  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. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 
uur op de dag zelf.

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen met 
inwoners en organisaties:
- Raadsvoorstel Herontwikkeling windmolenpark
- Raadsvoorstel Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Eerste 

Zeine 122-134
Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag 
zelf (graag aangeven bij welk onderwerp).

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Treasurystatuut 2018
- Juridische structuur ontwikkeling windpark Haven 8
- Vaststellen van de verordening naamgeving en nummering 

(adressen) 2018
- Vaststellen ontwerp bestemmingsplan Eerste Zeine 122-134
- Toepassing coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening en 

consultatie inzake project gymzaal Floris V-laan 9 Waalwijk
- Vaststellen Beheersverordeningen Parkeren
- Advies aan Commissariaat voor de Media over lokale om-

roep naar aanleiding van verzoek Maasstad Omroepstichting 
Waalwijk tot uitbreiding met Heusden

- Herontwikkeling windmolenpark
- Verwijderen tafel Raadhuisplein Waalwijk
- Onderhoud trekkenwand en behoud functionaliteit theater 

De Leest

- Verordening vertrouwenscommissie 
 herbenoemingsprocedure
In dit Besluit stelt de raad vast welke raadsvoor-
stellen hamerstukken en bespreekstukken (A- resp. 
B-stukken) zijn. A-stukken neemt de raad zonder discussie aan. B-
stukken komen op de agenda van het Debat & Besluit (B) op 15 
november.

Donderdag 8 november 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. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 
uur op de dag zelf.

Om 19.30 uur raadsvergadering (begroting):
De raad bespreekt de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststelling van de begroting 2019 
- Belastingverordeningen 2019 (m.u.v. leges en OZB)

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen staan op waalwijk.notubiz.nl 

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich aanmel-
den voor het Waalwijks podium én meepraten bij het Forum. 

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 verschuldigde leges, een afschrift 
van deze stukken.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een 
afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact 
op te nemen met de frontoffice bouwen, wonen en 
leefomgeving van team Vergunningverlening & Be-
lastingen 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 leges, een uitgeprinte versie van 
deze stukken.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben 
de mogelijkheid om hun 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 con-
tact op met de desbetreffende afdeling.

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

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische 
werken

Voordat het ontwerp van de herinrichting/recon-
structie 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 terinza-
gelegging. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar 
voren brengen aan het college van Waalwijk, Post-
bus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het hier om de 
uitvoering van werk en gaat, staat tegen de besluit-
vorming over de (her)inrichting/reconstructie geen 
bezwaar of beroep open.

3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen be-
langhebbenden daartegen binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. 
Indien bekendmaking aan een belanghebbende eer-
der dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat 
het moment waarop 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 in-
stantie en indienen bij (tenzij anders in de publica-
tie staat vermeld) 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 voor-
ziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuurs-
recht, 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 in-
gediend. Het beroepschrift moet ondertekend zijn 
en moet tenminste 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 beroep 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 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij 
de rechtbank, 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 behande-
ling genomen als het is verstuurd naar de algemene 
postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voor-
waarden voldoet. Meer leest u op www.waalwijk.nl/
bezwaar

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 
06-09-2018 Gansoyensesteeg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 769) plaatsen zonnepanelen Bouw 
09-01-2018 James Ensorstraat 3 Waalwijk plaatsen carport Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum 
aanvraag Locatie Omschrijving project Toestemming 
20-09-2018 Potgieterstraat 14 Waalwijk opbouw achterzijde woning Bouw 
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
22-10-2018 Industrieweg Waalwijk (kad.  bouw clubgebouw
 Waalwijk, sectie K, nr. 950 ged.) en schietbomen Bouw 
22-10-2018 Poolsestraat 63 Sprang-Capelle aanleg nieuwe uitrit en  Inrit- of uitrit
  erfafscheiding plaatsen Bouw 
17-10-2018 Rembrandtpark 88 Waalwijk vestigen medische  Handelen in strijd
  pedicurepraktijk aan huis ruimtelijke regels 
19-10-2018 Grotestraat 180 Waalwijk verbouwen pand Wijzigen gem. monument
  Bouw - Handelen in strijd ruimtelijke regels
22-10-2018 Kaardebol 78 Sprang-Capelle plaatsen kozijn in voorgevel Bouw 
17-10-2018 Arnoldus Verschurenstr 29 Waspik plaatsen dakopbouw Bouw - Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 

19-10-2018 Aletta Jacobsstraat 7 Waspik aanleggen uitweg Inrit- of uitrit 
18-10-2018 H.J.M. Wiegersmastraat 13 Waspik bouw vrijstaande woning Handelen in strijd 
   ruimtelijke regels 
   Inrit- of uitrit - Bouw 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Introkken omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
16-10-2018 Beatrixstraat, t.o. nr. 14, Waalwijk kappen 1 linde Kap 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
16-10-2018 Tielenstraat 5 Waalwijk uitbreiden logistiek centrum Bouw - Inrit- of uitrit 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag tot 2 november 2018 is opgeschort
Datum 
bekendmaking Locatie Omschrijving project Toestemming 
17-10-2018 Wendelnesseweg-Oost Sprang- bouwen woonhuis Bouw
 Capelle (kad. Capelle, sectie O, nr. 1141) Inrit- of uitrit 
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen 
zijn genomen:
Datum bekendmaking Locatie Omschrijving 
16-10-2018 Schoolstraat 21 Sprang-Capelle Vaststellen nummeraanduiding 21a 
18-10-2018 H.J.M. Wiegersmastraat Waspik Vaststellen nummeraanduiding 13 
22-10-2018 Industrieweg Waalwijk 
 (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 950 ged.) Vaststellen nummeraanduiding 94 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Algemene vergunningen

De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar 
zijn verleend aan:
- Mevrouw E.E.A. de Kok – Veenhof voor het organiseren van de Carnavalsoptocht Moaneblasserslaand op zon-

Natuur doet goed
Uitnodiging voor mantelzorgers

Graag nodigen wij mantelzorgers uit mee te wandelen in Nationaal 
Park de Loonse en Drunense Duinen. Tijdens deze wandeling, onder 
de begeleiding van een gids, geniet u heerlijk van de natuur. Deze wan-
deling is op zaterdag 10 november van 10.00 tot 13.00 uur, op de Dag 
van de Mantelzorg. 

We starten bij de Roestelberg in Kaatsheuvel onder het genot van een 
koffie of thee en iets lekkers. Wethouder Eric Daandels opent de wan-
deling. Vervolgens wandelen we in kleine groepen in een rustig tempo 
naar bijzondere plekken. Tot slot krijgt u iets lekkers mee voor op de 
terugweg.

Wilt u heerlijk opladen in de natuur? Nieuwe plekken ontdekken? Meld 
u dan vóór 2 november aan bij Jet Haarbosch van ContourdeTwern via 
0416 - 333 445 of infowaalwijk@contourdetwern.nl. Deelname is gratis. 
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dag 3 maart 2019 van 12.30 uur tot 16.30 uur volgens een vastgestelde route door diverse straten in Waspik. 
Besluit is verzonden op 22 oktober 2018.

- Handbalvereniging Witte Ster 75 voor de huis aan huis verkoop van speculaas op 22 november 2018 in Waspik. 
Besluit verzonden op 22 oktober 2018. 

- Vos Capelle voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor het ter beschikking stellen dan wel voor het ter 
beschikking stellen aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018, gelegen 
aan de Hoofdstraat 35 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 22 oktober 2018.

- Sint Nicolaas Comité Waspik voor het organiseren van de intocht Sinterklaas op zondag 18 november 2018 van 
13.00 uur tot 14.00 uur op de locatie Jachthaven Scharloo in Waspik. Besluit is verzonden op 23 oktober 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

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

Mgr. Bekkerstraat: 17-09-2018 t/m 27-10-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen. Mgr. Bek-
kerstraat 11 t/m 72 bereikbaar via Burg. de Geusstraat – Toon Kortoomstraat – Joep Naninckstraat.

Weteringweg t.h.v. Gansoyensesteeg: 22-10-2018 t/m 04-11-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding gemotoriseerd 
verkeer via Altenaweg, Sluisweg, Zomerdijk en Heusdenseweg. Omleiding fietsverkeer via Valkenvoortweg, Hoog-
eindse Rondweg, Loeffstraat en Grotestraat.

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.

Wendelnesseweg Oost tussen Kruisvaart en Zuider Afwateringskanaal: 29-10-2018 t/m 02-11-2018 i.v.m. asfalte-
ringswerkzaamheden. Omleiding via Heistraat, Julianalaan, Hogevaart en Winterdijk.

Waspik:
’t Vaartje t.h.v. 56a en 58: 08-11-2018 t/m 09-11-2018 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Vrouwkensvaart-
sestraat, Carmelietenstraat, Schotse Hooglanderstraat, Schoutstraat.

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 
P.M. Wojtaszczyk 16-10-1985 23-08-2018 16-10-2018 
L. Porutis 24-08-1988 23-08-2018 16-10-2018 
A. Wojtyra 23-11-1975 23-08-2018 16-10-2018 
M. Zajac 23-11-1973 03-09-2018 16-10-2018 
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  
M. Moustafa Oglou 23-02-1980 16-10-2018  
J.M. Möller 02-09-1985 16-10-2018  
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.


