
Woensdag 13 februari 2019

Sluiting stadhuis
In verband met carnaval is de 
gemeente Waalwijk gesloten op 
de volgende dagen:

Zaterdag 2 maart
Maandag 4 maart 
Dinsdag 5 maart

Storingsmeldingen
Deze kunt u doorgeven via 
de website www.waalwijk.nl/
meldpunt of, uitsluitend als het 
spoedeisend is, via telefoonnum-
mer 0416-683 456. Volgt u dan 
het keuze menu.

OPENINGSTIJDEN 
CARNAVAL

Welke vrijwilliger verdient een 
lintje?

Vrijwilligers zijn voor clubs, 
verenigingen en organisaties 
onmisbaar en daarom heeft de 
gemeente uw hulp nodig! Kent u 
iemand die zich al jarenlang ver-
dienstelijk maakt op maatschap-
pelijk vlak? Heeft deze persoon 
zich gedurende de afgelopen 
(minimaal) vijftien jaar vrijwil-
lig ingezet voor een club of 
vereniging? Draag hem of haar 
dan aan voor een Koninklijke 
Onderscheiding. 

Voorwaarden
Een vrijwilliger heeft zich ver-
dienstelijk gemaakt voor één 
club of vereniging. Bijvoorbeeld 
door een bestuursfunctie te 
bekleden voor gemiddeld zeven 
uur per week. 
De inzet van deze persoon kan 
ook uit verschillende activiteiten 
bestaan. Zoals wekelijks vier uur 
actief zijn binnen een sportver-
eniging als coach én drie uur 
per week activiteiten verrich-
ten binnen een zorginstelling, 
buurthuis of parochie. Allemaal 
werkzaamheden waarvoor vrij-
willigers in aanmerking kunnen 
komen voor een Koninklijke 
Onderscheiding.

Mantelzorger
Ook mantelzorgers kunnen in 
aanmerking komen voor een 
Koninklijke Onderscheiding. 
Hierbij moet sprake zijn van 
minimaal tien jaar mantelzorg 
en dit met een gemiddelde van 
minimaal twintig uur per week. 
Mantelzorg voor eigen partner, 
kinderen of ouders telt niet 
mee. Kijk op www.lintjes.nl voor 
algemene informatie en voor-
waarden.

Lintjesregen 2020
Uw voorstel voor een Koninklijke 
Onderscheiding kunt u uiterlijk 
1 juli 2019 indienen bij de bur-
gemeester. Let op! Aanvragen 
na deze datum vallen buiten de 
procedure voor de Lintjesregen 
2020. Kijk voor meer informatie 
op www.waalwijk.nl/ 
koninklijkeonderscheiding

Contact
Voor informatie, aanvraagformu-
lieren of vragen over onderschei-
dingen kunt u contact opnemen 
met Bob de Gouw, Kabinetsza-
ken, via telefoonnummer  
(0416) 683 456 of email  
kabinetszaken@waalwijk.nl

Staatbosbeheer aan de slag in  
natuurgebied Langstraat

Begin februari is Staatsbosbe-
heer begonnen met werkzaam-
heden die de natuurkwaliteit in 
het gebied van de Langstraat 
verbeteren. Dit doet Staatsbos-
beheer samen met de provincie. 
De maatregelen worden gefa-
seerd uitgevoerd. 

Gefaseerde werkzaamheden
De elzensingels worden in fasen 
afgezet. Een aantal oudere 
bomen en besdragende strui-
ken zoals vlier- en lijsterbes 
zijn gemarkeerd met linten en 
worden gespaard. Het zagen 
zal vóór 15 maart klaar zijn. 
Dan begint immers het nieuwe 
broedseizoen. Vanaf 15 augus-
tus zullen de sloten waarbij de 
elzenhagen zijn afgezet onder 
ecologische begeleiding  worden 
gemaaid. De afgezette elzen 
worden gechipt en vervolgens 
naar de energiecentrale gebracht 
om verstookt te worden voor het 
opwekken van groene stroom.

In ere herstellen
Natuurgebied Langstraat is een 
slagenlandschap dat gelegen is 
op de “Naad van Brabant”. Het 
is één van onze meest unieke 

natuurgebieden in de provincie 
Noord-Brabant en herbergt 
een grote biodiversiteit. Door 
de overgang van zand naar klei 
komt er veel kwelwater naar 
boven. Dat zorgt voor de aan-
wezigheid van unieke waterplan-
tensoorten als krabbenscheer en 
diersoorten zoals de grote mod-
derkruiper. Dit natuurgebied 
is het laatste restant van het 
slagenlandschap van de Lang- 
straat zoals het er vroeger 
uitzag. Het slagenlandschap 
bestaat uit lange sloten  
omgeven door elzensingels 
waartussen percelen grasland 
liggen, de zogenaamde slagen. 
De elzen werden vroeger van 
oudsher afgezet als hakhout 
en de sloten werden daarna 
geschoond. De laatste decen-
nia groeien de elzen extra snel 
onder invloed van stikstof en 
daardoor slibden ook de sloten 
sneller dicht door vallend blad 
en groei van waterplanten.

Wilt u de ontwikkelingen volgen 
in het gebied? Volg de weblog: 
www.boswachtersblog.nl/
westbrabant

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

GO-cooking voedselpakketten

Vrijdag 8 februari hielpen de gemeente, Taalhuis Waalwijk, Kookgroep 
Bloemenoord en Contour de Twern bij de voedselbank om GO-cooking 
pakketten in te pakken. Bidfood leverde de ingrediënten hiervoor.  
Cliënten van de voedselbank ontvingen de pakketten. 

www.GO Waalwijk.nl is hét digitale platform voor alle activiteiten en 
evenementen in de gemeente Waalwijk op het gebied van sport, ge-
zondheid, cultuur en bewegen. 
Met GO-cooking worden cliënten van de voedselbank gestimuleerd 
om zelf een voedzame, warme maaltijd klaar te maken.

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, Grotestraat 
in Waalwijk. Dinsdag 19 februari 
staat in het teken van muziek en 
beweging. Janine Lamm, piano-
docente, verzorgt deze ochtend. 
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

THUIS MET DEMENTIE

Zomervaartijden Bergsche Maasveren 
Vanaf 1 maart gaan de zomer-
vaartijden in van de Bergsche 
Maasveren.
Het Bernse Veer en Capelse Veer 
varen op maandag tot en met 
vrijdag van 6.00 - 22.00 uur. 
Op zaterdag en zondag van 7.00 
tot 22.00 uur.

Het Drongelense Veer vaart het 
gehele jaar door op dezelfde tij-
den: maandag tot en met donder-
dag van 6.00 tot 24.00 uur.  
Op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 6.00 tot 1.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden 
op: www.bergschemaasveren.nl



U bent van harte welkom:

Donderdag 14 februari 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 de volgende onderwerpen 
met inwoners en organisaties:
- Verplaatsen Warenmarkt naar het centrum
- Ingekomen stuk nr. 14: brief van OR 

Baanbrekers over omgang met mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt.

- Vaststellen bestemmingsplan 'Oranjeplein'
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:
- Vaststellen controleprotocol rechtmatigheid 

en normenkader voor de accountantscontrole 
jaarrekeningen 2018 t/m 2021

- Nota van uitgangspunten voor de 
samenstelling van de begroting 2020

- Vaststellen bestemmingsplan Oranjeplein
- Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan 

Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle
- Verplaatsen komgrenzen Waalwijk t.b.v. Haven 8
- Juridische structuur ontwikkeling 

windmolenpark Haven 8
- Rapport rekenkameronderzoek 

'Grip op verbonden partijen'
- Uitvoeringskrediet realisatie brandweerkazerne
- Verplaatsen warenmarkt naar het centrum
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 28 februari.

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 aanmelden voor het Waalwijks 
podium en meepraten bij het Forum.

AGENDA

De Raad

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 ver-
zoeken u hiervoor contact op te nemen 
met de frontoffice bouwen, wonen en 
leefomgeving van team Vergunningver-
lening & Belastingen via het algemene 
nummer 0416-683456. 

De stukken en/of de ontwerpbesluiten 
en de stukken die daarop betrekking heb-
ben 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 ver-
meld) hebben de mogelijkheid om hun 
zienswijze schriftelijk of mondeling naar 
voren te brengen bij: het college van 
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waal-
wijk. 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 Waal-
wijk. Wilt u een mondelinge zienswijze 
indienen, neem dan contact op met de 
desbetreffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuur-
technische werken
Voordat het ontwerp van de herinrich-
ting/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. Schrifte-
lijke inspraakreacties kunt u naar voren 
brengen aan het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Om-
dat 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 bin-
nen zes weken na de dag van bekendma-
king een bezwaarschrift indienen. Indien 
bekendmaking aan een belanghebbende 
eerder dan deze publicatie heeft plaats-
gevonden, 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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan de be-
slissende instantie en indienen bij (tenzij 
anders in de publicatie staat vermeld) de 
commissie Bezwaarschriften, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Als er sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Voorzieningen-
rechter 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 voorbereidings-
procedure)
Met ingang van de dag na die dag waar-
op het besluit ter inzage is gelegd, kan 
daartegen binnen zes weken beroep wor-
den 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 dagteke-
ning, 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 in-
gediend 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 be-
halve 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 voor-
waarden voldoet. Meer leest u op 
www.waalwijk.nl/bezwaar

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Tilburgseweg Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie C, nr. 1171): kappen 15 eiken i.v.m. reconstructie 
Tilburgseweg (tst Kap) Ingekomen 04-02-2019
H.J.M. Wiegersmastraat Waspik (kad. Waspik, sectie G, nr. 1128): bouwen woning (tst Inrit- of uitrit 
tst Bouw) Ingekomen 01-02-2019
Duikerweg 9 Waalwijk: plaatsen keerwanden (tst Bouw) Ingekomen 01-02-2019
Westeinde 64 Waalwijk: afbreken deel bebouwing en aanbouwen nieuw deel (tst Bouw tst Hande-
len in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 30-11-2018
Albrecht Rodenbachstraat 15 Waalwijk: dakkapel plaatsen (tst Bouw) Ingekomen 01-02-2019
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:
Diverse straten in de gemeente Waalwijk: kappen 94 houtopstanden op diverse locaties 
Waalwijk: Willaertpark, Kempenlandlaan, Puccinistraat, Ockeghmanpark, Meerdijk, Wijnruitstraat, 
Willem Keystraat, Massenetstraat, Vincent van Goghstraat, J. Wagenaarstraat, Beethovenlaan, 
Peter Benoitpark, Reigerbosweg, Jan Steenstraat, Schuhmansstraat, Luxemburgstraat, Mechelen-
straat, Marga Klompéstraat, Mr. Troelstrapark, Annie Romeinstraat, Hofstad, Baardwijksestraat, 
Laageinde, Van Assendelftstraat, Jacob van Deventerstraat, Talmastraat, Clemenspad, Noord-
straat, Heulstraat, Prof. Lohmanpark, Mr. Zwijssenstraat, Dr. Mollerlaan, Pastoor v.d. Zylenstraat, 
Emmahof, Kerkstraat, Willem Alexanderhof, Isaac Tirionplein, Anna van Burenstraat, Looierij, Jan 
Pannebakkerhof, Winterdijk, Spuiweg, Touwerij; 
Sprang-Capelle/Landgoed Driessen: Hendrikus Chabotstraat, Rembrandtlaan, Gerard Knuvel-
derstraat, Theo Goossensstraat, Martien Coppensstraat, Dennenlaan, Cypressenlaan, Harry van 
den Eerenbeemtstraat, Torenstraat, Tilburgseweg, Schoolstraat, Molenstraat, Weegbree, Walstro; 
Waspik: ’s Gravenmoerseweg, Wilgenplantsoen, Stationslaan, Arnoldus Verschurenstraat, Schu-
bertlaan, Scharlo, Sprangenstraat, Louis Pasteurstraat, Carmelietenstraat) (tst Kap) Ingekomen 
14-01-2019 
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Taxandriaweg 8 b Waalwijk: plaatsen nieuwe lichtreclame (tst Reclame) Datum bekendmaking 
08-02-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 14 februari 2019 tot en met 27 
maart 2019 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:

Industrieweg 98 Waalwijk: oprichten distributiecentrum  (unit B en C) (tst Bouw tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels tst Uitrit- of inrit) Datum ontvangst 09-10-2018 
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
gehele Thorbeckelaan Waalwijk: kappen 12 bomen i.v.m. reconstructie weg (tst Kap) Datum be-
kendmaking 07-02-2019
Woeringenlaan 39 Waalwijk: verbouwen en uitbreiden woning (tst Bouw) Datum bekendma-
king 08-02-2019
Zijlweg 16 Waalwijk: plaatsen 2 tenten voor tijdelijke opslag van verpakkingsmaterialen en materi-
aal voor technische dienst (tst Milieu tst Bouw) Datum bekendmaking 07-02-2019
Taxandriaweg 8 b Waalwijk: plaatsen nieuwe lichtreclame (tst Bouw) Datum bekendmaking 08-02-
2019
Jeroen Boschstraat 12 Waalwijk: verbouwen en uitbreiden woonhuis (tst Bouw tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 11-02-2019
Albrecht Rodenbachstraat 15 Waalwijk: dakkapel plaatsen (tst Bouw) Datum bekendmaking 11-02-
2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Grotestraat 15 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur voor 5 arbeidsmigranten (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 11-02-2019
Herman Boerhaavestraat 6 Waspik: bouwen woonhuis (tst Bouw tst Inrit- of uitrit) Datum bekend-
making 06-02-2019
Schouwslootweg 22 Waalwijk: bouwen overkapping (tst Bouw) Datum bekendmaking 06-02-2019
Poolsestraat 43 Sprang-Capelle: veranderen/vergroten woning (tst Bouw) Datum bekendmaking 
05-02-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Schoolstraat 7 Waspik: wijzigen bemand in onbemand tankstation (tst Milieu) Datum ter inzage 
legging besluit 14-02-2019
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- Mevrouw F.J.H.T. Smits voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement 

Rock du Zes, op 13 april 2019 op de locatie gelegen aan de Akkerwinde in Sprang-Capelle.  
Besluit verzonden op 4 februari 2019.

- Stichting Voedselbank “De Rijglaars” Waalwijk, vertegenwoordigd door mevrouw K. Bink voor 
het collecteren van 22 t/m 26 april 2019 en van 26 augustus t/m 30 augustus 2019 in Waalwijk. 



Besluit verzonden op 4 februari 2019.
- Mevrouw F.J.H.T. Smits voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement 

Koningsdag, op 20, 26 en 27 april 2019 op de locatie gelegen aan de Akkerwinde in Sprang-
Capelle. Besluit verzonden op 5 februari 2019.

- Stichting Buurtwerk Capelle voor het organiseren van de carnavalsoptocht door diverse straten 
in Sprang-Capelle op zaterdag 2 maart van 12.30 uur tot 17.00 uur. Besluit is verzonden op 5 
februari 2019.

- Stichting Jong Nederland voor het organiseren van een weekendkamp van vrijdag 17 mei tot 
en met zondag 19 mei 2019 op het grasveld , gelegen aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 11 februari 2019.

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

MILIEU
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastge-
steld. Het gaat  om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
De Haan Beheer B.V., van Harenstraat 10 Waalwijk
Moonen en Zoon Waalwijk Beheer B.V., Altenaweg 8 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 februari  2019  tot en met 13 maart 
2019.  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 Ver-
gunningen en Belastingen,  tel. 0416-683456.

DRANK EN HORECA
Ontwerpbesluit Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Waalwijk is voornemens een drank- en horecavergunning te verlenen voor de 
inrichting “De Loint”, een restaurant in woonzorgcentrum Spoorwiel, Burgemeester Verwielstraat 
2 in Waalwijk. 
Het betreft hier een vergunning aan een para commerciële rechtspersoon. Ter regulering van para-
commercie worden aan de vergunning voorwaarden verbonden (geen alcoholverstrekking tijdens 
bijeenkomsten van persoonlijke aard alsmede beperking van tijden wanneer de vergunning geldt).
Op grond van artikel 6 van de Drank- en horecawet is de in de afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Dit wil zeggen dat de aanvraag en het 
ontwerpbesluit drank- en horecavergunning met ingang van 14 februari 2019 zes weken ter inzage 
liggen tijdens openingstijden bij de frontoffice Wonen, Bouw- en Leefomgeving in het stadhuis in 
Waalwijk. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen met 
betrekking tot  het ontwerpbesluit, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. Schriftelijke zienswij-
zen kunt u richten aan de burgemeester van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB in Waalwijk. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u tijdig voor afloop van de termijn een afspraak maken met de heer 
F.N.J. Moonen of mevrouw S.M.P. Gagliardi van het team Vergunningverlening & Belastingen, via 
telefoonnummer 0416-683456. Na afloop van de termijn zal onder afweging van eventueel kenbaar 
gemaakte zienswijzen een besluit genomen worden waartegen  beroep openstaat. Ik wijs u erop 
dat in principe alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indie-
ner ook een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

VERKEER
Wegsluitingen
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opne-
men 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. recon-
structie. Doorgaand gemotoriseerd verkeer via Prof. Lorentzweg. Doorgaand fietsverkeer via 

Beethovenlaan

Professor van ’t Hoffweg: 28-01-2019 t/m 15-04-2019 i.v.m. reconstructie.

Burg. Smeelelaan ten zuiden van de Groenwoudlaan: 20-02-2019 en 21-02-2019 i.v.m. onderhoud 
aan oversteekplaatsen. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Verkeersbesluit 13 februari 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
het parkeren op de parkeerhaven bij de ingang van het appartementencomplex Anna van Buren-
straat 2 t/m 16 te Waalwijk, op de tweede parkeerplaats gezien vanaf het noorden, alleen toe te 
staan aan het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Anna van Burenstraat 2 te Waalwijk 
door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord.

Bovenstaand besluit is op 13 februari 2019 verstuurd en 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 vol-
gens 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 niet meer bij te houden en deze personen ambtshalve uit 
te schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrijving in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats. 

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.
• D. Gritto, geboren op 05-04-1985, de datum van het voornemen is 21-11-2018, het besluit is 

genomen op 07-02-2019
• A. Gritto, geboren op 12-05-1993, de datum van het voornemen is 21-11-2018,  

het besluit is genomen op 07-02-2019
• D.A. Gritto, geboren op 08-02-2013, de datum van het voornemen is 21-11-2018,  

het besluit is genomen op 07-02-2019
• W. Hu, geboren op 07-12-1990, de datum van het voornemen is 28-11-2018,  

het besluit is genomen op 07-02-2019
• G. Balasanjans, geboren op 13-10-1989, de datum van het voornemen is 28-11-2018,  

het besluit is genomen op 07-02-2019
Procedure 3 is van toepassing.

Adresonderzoeken
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij vol-
gens 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 onderstaand personen met ingang van de datum van het voornemen 
niet meer bij te houden en deze personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt 
een inschrijving in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats. 

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 voorne-
men leidt tot een besluit waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een 
bestuurlijke boete van maximaal 325 euro opgelegd.
• B. Akin, geboren op 25-10-1993, de datum van het voornemen is 05-02-2019
• J.G.J. Opier, geboren op 20-01-1978, de datum van het voornemen is 05-02-2019
• J. Pawelski, geboren op 12-08-1982, de datum van het voornemen is 07-02-2019
• A.D. Pawelska, geboren op 04-08-2017, de datum van het voornemen is 07-02-2019
• S.A.J. Vervoort, geboren op 08-08-1990, de datum van het voornemen is 07-02-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.


