Woensdag 9 januari 2019

Speciale luierafvalzakken

Afvalzakkenroute in centrum stopt

Vanaf 1 januari 2019 zijn er speciale afvalzakken voor uw luieren incontinentieluiers. Andere
afvalzakken voor dit afval mag u
niet meer gebruiken. Babyluiers,
billendoekjes en incontinentieluiers mogen in deze zak. U kunt dit
afval gratis aanbieden bij onderstaande locaties. Zorg ervoor dat
de zak goed afgesloten/dichtgeknoopt is.

Sinds 1 januari 2019 is de maximale loopafstand naar ondergrondse afvalcontainers verlengd
naar 250 meter. In Waalwijk gold
een maximale loopafstand naar
een ondergrondse container
van 75 meter, in uitzonderlijke
gevallen 125 meter. Dat betekent
dat bewoners in het centrum de
bestaande ondergrondse afvalcontainers in de buurt moeten
gaan gebruiken. Een deel bood
voorheen hun restafval in zakken
aan omdat bij hun woning geen
plaats was voor mini-containers.

Waalwijk
Beethovenlaan
(bij buurthuis Zanddonk)
Berkenlaan (bij de glasbak)
Mr. Goeman Borgesiusstraat
(bij de Lidl)
Milieustraat Waalwijk
Galgenwiel (bij de glasbak)
De Els-Zuid (bij de glasbak)
Gemma Frisiusstraat
Villa Vlinderhof
(bij de ondergrondse container)
Sprang-Capelle
Nieuwevaart (bij de glasbak)
Bolderik (achter de Plus)
Waspik
Dorpsplein (bij de glasbak)
Carmelietenstraat (Waspik Boven)
De luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij:

Waalwijk
Albert Heijn (Bloemenoordplein 50)
Albert Heijn (De Els 46A)
Boerenbond – PetsPlace
(Professor Lorentzweg 20)
Jumbo (Grotestraat 358)
Milieustraat (Weteringweg 29)
Plus (Reigerbosweg 2)
Stadhuis (Taxandriaweg 6)

Bewoners die geen afvalcontainer
hebben, ontvingen een brief met
afvalpas voor een ondergrondse
container. Dat de maximale loopafstand naar een ondergrondse
afvalcontainer maximaal 250
meter is, is niet alleen voor de
inzameling in het centrum. Ook
in andere wijken, bij diverse flats
en appartementengebouwen,
geldt deze afstand. Veel andere
gemeenten hanteerden al een
afstand van 200 tot 300 meter.

Opgeruimd
staat netjes
Het nieuwe jaar is gestart en de
feestdagen zijn weer achter de rug.
Afgelopen week haalden we weer
kerstbomen op bij u in de straat en
leverde u vuurwerk in. Het resultaat
mag er weer zijn!
Het aantal kilo kerstbomen dat we
inzamelden is 32.295 kilo. In 2018
was dat iets meer, namelijk 35.360
kilo. Dit jaar is er 4.800 kilo aan
vuurwerk ingeleverd. In 2018 was
dat 4.940 kilo.
Bedankt voor uw hulp om het
nieuwe jaar schoon en opgeruimd te
beginnen.

VACATURE
Vacature

Sprang-Capelle
Jumbo (van der Duinstraat 115)
Plus (Raadhuisplein 29D)

Wilt u zelf uw werktijden bepalen? Een goede balans tussen
werk en privé? Elke dag wat
anders doen? Lijkt u dit ideaal én
bent u in het bezit van een rijbewijs C, Code 95 en een digitale
chauffeurspas? Dan zoeken we u!
Bel ons op 0416-683456 of mail
naar pstevens@waalwijk.nl voor
meer informatie.

Waspik
Plus (Kerkstraat 27)
Is de container vol?
Maak hiervan meteen een
melding via telefoonnummer
0416-683 456. U kunt uw luierof incontinentiemateriaal altijd
in een andere luiercontainer of
in uw grijze container werpen.
Aanbieden bij de milieustraat in
Waalwijk kan ook.

THUIS MET DEMENTIE
Voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers

De Raad
AGENDA
U bent van harte welkom:
Donderdag 10 januari 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:
- omgevingswet
- windmolenpark
In de vragenronde kunnen raadsleden
vragen stellen over raadsvoorstellen
die op de agenda van Besluit (A) op
17 januari staan (zie hieronder).
Donderdag 17 januari 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:
- Bespreking brief gemeente
Eindhoven over motie “Hou me
vast” over Q-koortspatiënten.
- Bespreking brief stichting HOVS
over aanvullende informatie
jeugdbescherming Brabant.
- Bespreking brief van toiletalliantie
over stappenplan voor gemeenten
naar meer openbare toiletten.
Wilt u meepraten? Aanmelden kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf
onder vermelding van het onderwerp.
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de
volgende raadsvoorstellen:
- Beleidsplan “Samen uit
Armoede” 2019 -2022
- Toepassen coördinatieregeling
plan “Schoenhoorn” (Grotestraat
403, 409 - 413) te Waalwijk
- Gedragscodes raad en college
- Verhaal Westelijke Langstraat

- Verplaatsen weekmarkt
naar Raadhuisplein
- Huisvesting amateurgezelschappen
- Vaststellen bestemmingsplan
Oostelijke insteekhaven
In dit Besluit stelt de raad vast welke
raadsvoorstellen 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 31 januari.

U bent iedere dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen ingang Wandelpark, Grotestraat in
Waalwijk. Op dinsdag 15 januari
spelen we oud-Hollandse spelletjes. Consumpties zijn voor eigen
rekening, wij zorgen voor wat
lekkers. Meer informatie: mail of
bel dementieconsulent Marianne
de Jongh via 06-13923523 of
m.d.jongh@dewever.nl

Informatie en aanmelden
De agenda‘s van deze vergaderingen
staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of telefoon
0416-683 445) kunt u zich aanmelden
voor het Waalwijks podium én
voor meepraten bij het Forum.

COLOFON
Op deze pagina leest u
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.

Telefoon: 0416 - 683 456
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

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 & 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 leges,
een uitgeprinte versie van deze
stukken.
2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij
anders vermeld) hebben de mo-

gelijkheid 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 contact op met
de desbetreffende 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 inspraakreacties
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 besluitvorming over
de (her)inrichting/reconstructie
geen bezwaar of beroep open.
3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is
gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes
weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift
indienen. Indien bekendmaking aan een belanghebbende
eerder 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 instantie
en indienen bij (tenzij anders
in de publicatie staat vermeld)
de commissie Bezwaarschrif-

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
17-12-2018
Achter de Hoven Sprang-Capelle
bouwen woning
Inrit- of uitrit
(kad. Sprang, sectie B, nr. 5984)		
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
			
Bouw
13-12-2018
Herman Boerhaavestraat 6 Waspik bouwen woonhuis
Inrit- of uitrit
			
Bouw
20-12-2018
Mechie Trommelenweg Waalwijk
plaatsen definitieve telecomBouw
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 925)
mast die tijdelijke mast vervangt Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
14-12-2018
Prof. Veltmanweg Waalwijk
bouwen opslagloods voor
(kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5880)
vereniging
Bouw
14-12-2018
Burgemeester Dalleustr 7 Waalwijk bouwen woning
Bouw
21-12-2018
Veerweg 5 Sprang-Capelle
intern verbouwen uitbouw,
		
inpandige wijziging en
		
aanbouw slaapkamer
Bouw
27-12-2018
Industrieweg 4 en 8 Waspik
verbreding bestaande uitweg
		
en aanleg nieuwe uitweg
Inrit- of uitrit
15-12-2018
Mesdaglaan 2 Sprang-Capelle
interne verbouwing
Bouw
19-12-2018
Schouwslootweg 15 Waalwijk
intern realiseren kantoren op
		
de verdieping
Bouw
21-12-2018
Zijlweg 16 Waalwijk
verlengen van plaatsen 2 tenten Milieu Bouw
		
voor tijdelijke opslag
		
verpakkingsmaterialen en
		
materiaal voor de technische dienst
12-12-2018
Jacob Obrechtpark 21 Waalwijk
verwijderen draagmuur tussen
		
keuken en woonkamer en
		
vervangen door draagbalk
Bouw
19-12-2018
Loondonk 1 Waalwijk
plaatsen dakkapel
Bouw
12-12-2018
Wilhelminastraat 8t t/m 8w en 8y
plaatsen dakramen t.p.v.
Bouw - Wijzigen
Waalwijk
hellend dak rechter zijgevel
gem. monument
Procedure 1a is van toepassing.

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn
ingetrokken:
Datum
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
18-12-2018
Eerste Zeine Waalwijk
aanleg openbare infrastructuur
(kad. Waalwijk, sectie E, nr. 44,45,
t.b.v. nieuwbouw 60 woningen Bouw
318,1030,1994,3281)		
Werk uitvoeren
02-01-2019
Prof Asserweg 1 / 1a / 1b / 1c /
1d / 3 Waalwijk
realiseren parkeergelegenheid Werk uitvoeren
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning nietontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
18-12-2018
Burg. Dalleustraat 7 Waalwijk
kappen 1 hulst en 1 krent
Kap
28-12-2018
De Els 46d Waalwijk /
De Els 48f Waalwijk
plaatsen reclame
Reclame
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ten, 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-WestBrabant, 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
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
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

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 10 januari 2019 tot en met 20 februari
2019 de volgende ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage heeft gelegd:
Datum
ontvangst
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
17-05-2018
Jan de Rooystraat 21 Waalwijk
bouwen woonhuis
Bouw Handelen in
			
strijd ruimtelijke
			
regels Inrit- of uitrit
Procedures 1a en 2.a 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
03-01-2019
Oudestraat Waspik
kappen 39 eiken, 20 essen en
(kad. Waspik, sectie G, nr. 1548)
3 esdoorns in het Wandelbos
		
i.v.m. dunning
Kap
10-12-2018
Molenstraat 2 Waalwijk
wijzigen winkelruimte naar
		
woonruimte (appartement)
Bouw
04-01-2019
Talmastraat 29 Waalwijk
gebruiken woning t.b.v.
Handelen in strijd
		
kamergewijze verhuur voor
ruimtelijke regels
		
5 personen		
04-01-2019
Talmastraat 23 Waalwijk
gebruiken woning t.b.v.
Handelen in strijd
		
kamergewijze verhuur voor
ruimtelijke regels
		
5 personen		
28-12-2018
De Els 46d Waalwijk /
De Els 48f Waalwijk
plaatsen reclame
Bouw
21-12-2018
Raadhuisplein 1 Sprang-Capelle
omwisselen 2 gevelkozijnen
		
en plaatsen nieuwe entreedeur
		
t.b.v. een huisartsenpraktijk
		
en een verloskundigepraktijk
Bouw
04-01-2019
Valeriaanstraat 9 Waalwijk
uitbreiden woonhuis
Bouw
21-12-2018
Oosteind 9 / 11 Sprang-Capelle
bouw woonhuis
Inrit- of uitrit
			
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels
			
Bouw
21-12-2018
Vier Heultjes 720 Sprang-Capelle
onderkeldering van een woning Bouw
18-12-2018
Burg. Dalleustraat 7 Waalwijk
kappen 2 cipressen,
Kap
		
2 douglasbomen en 1 cederboom
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
18-12-2018
Burg. Dalleustraat 7 Waalwijk
kappen 1 berk
Kap
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
19-12-2018
Grotestraat 287 Waalwijk
herbestemmen voormalig
		
bedrijfspand tot 9 woningen
			
20-12-2018
Westeinde 10 Waalwijk
gebruiken woonhuis met 5
		
wooneenheden voor
		
kamergewijze verhuur t.b.v.
		
5 personen
21-12-2018
Mr. Van Coothstraat 90 Waalwijk
gebruiken pand voor
		
kamergewijze verhuur voor
		
arbeidsmigranten
Procedure 1a is van toepassing.

Toestemming
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Handelen in strijd
ruimtelijke regels

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag tot 25 februari 2019
is opgeschort
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
17-12-2018
Schouwslootweg 22 Waalwijk
plaatsen installatie
			
			
Procedure 1a is van toepassing.

Toestemming
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag tot 1 april 2019 is opgeschort
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
21-12-2018
Julianalaan Sprang-Capelle
realiseren ecologische
(kad. Sprang, sectie B, nr. 5756)
samentuin
			
Procedure 1a is van toepassing.

Toestemming
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels

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		
20-12-2018
Pakketweg 1 Waalwijk
Intrekken nummeraanduiding 1
		
Vaststellen nummeraanduiding 1, 3, 5 en 7
		
Vaststellen nummeraanduiding 4, 6, 8 en 10
		
(De Kroonweg)		
04-01-2019
Prof. Asserweg 12 t/m 12g Waalwijk Intrekken nummeraanduiding 12, 12a, 12d, 12e en 12g
		
Vaststellen nummeraanduiding 12
03-01-2019
Raadhuisplein 1 Sprang-Capelle
Intrekken nummeraanduiding 1
		
Vaststellen nummeraanduiding 1 en 1a
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar
zijn verleend aan:
-

De heer R.T.M. Hermans voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf
Fletcher Hotel Restaurant Waalwijk, gelegen aan de Burgemeester van der Klokkenlaan 55 in Waalwijk.
Besluit verzonden op 17 december 2018.
De heer M. Schilders voor een vrijstelling van het sluitingsuur van vrijdag 15 tot zondag 17 februari 2019
tijdens het evenement 60 uur NON Stop Biljarten ten bate van Stichting ZOEZO voor het horecabedrijf
café de Molenvliet, Laageinde 30 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 18 december 2018.
Vereniging Koniginnedag Besoyen, voor het collecteren van 18 maart 2019 tot en met 30 maart 2019 in
de wijk Besoyen in de gemeente Waalwijk. Besluit is verzonden op 3 januari 2019.

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

RUIMTELIJKE ORDENING
Herinrichting Hendrikus-Chabotstraat-en-Henri-Dunantstraat
in Sprang-Capelle

Het definitieve ontwerp van het project “Herinrichting Hendrikus-Chabotstraat-en-Henri-Dunantstraat” ligt
vanaf 7-01-2019 tot en met 18-01-2019 ter inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Heer Jos van Westerloo Team Ontwerp Openbare
Ruimte. Hij is bereikbaar via email jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon 0416-683771.
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

VERKEER
Wegafsluitingen

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

Waalwijk:

Reigerbosweg tussen Mozartlaan en César Francklaan: 14-01-2019 t/m 23-03-2019 i.v.m. reconstructie.
Doorgaand gemotoriseerd verkeer via Prof. Lorentzweg. Doorgaand fietsverkeer via Beethovenlaan
Burg. de Geusstraat tussen Frans Slaatsstraat en Mgr. Bekkersstraat: 14-01-2019 t/m 01-02-2019 i.v.m.
reconstructie. Doorgaand verkeer via Noorder Allee en Burg. van Prooyenstraat. Zijwegen van Burg. de
Geusstraat blijven bereikbaar voor het lokale verkeer.

Sprang-Capelle:

Geen wegafsluitingen

Waspik:

Geen wegafsluitingen

Verkeersbesluit 9 januari 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, in de directe omgeving van Jan de Quaystraat 11 te Waalwijk;
Bovenstaand besluit is op 20 december 2018 verstuurd
-

het parkeren in de parkeerhaven recht tegenover de woning aan Looierij 20 te Waalwijk, alleen toe te
staan aan het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Looierij 20 te Waalwijk door het plaatsen
van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord.
Bovenstaand besluit is op 7 januari 2019 verstuurd en op 9 januari 2019 bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Adresonderzoeken

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
basisregistratie 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.
• M.E. Proban, geboren op 08-06-1974, de datum van het voornemen is 20 november 2018 en het besluit
is genomen op 17-12-2018
Procedure 3 is van toepassing.

Adresonderzoeken

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
basisregistratie 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 adresgegevens 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.
• H. Yilmaz, geboren op 09-12-1987, de datum van het voornemen is 17-12-2018
• W.H. Keisrie, geboren op 29-08-1963, de datum van het voornemen is 27-12-2018
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

Besluit correctie straatnaam

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van straatnaamgeving
zijn genomen:
Datum bekendmaking Locatie omschrijving
02-01-2019
Waalwijk, voormalige Karwei locatie aan Eerste Zeine correctie schrijfwijze Wellsteeg
Procedure 1 en 3 is hierop van toepassing.

