
De faunapaal bij het Kanteel in Landgoed Driessen is 23 maart feestelijk 
geopend door wethouder Ronald Bakker. Een faunapaal is een ooie-
vaarsnest met diverse kastjes voor zangvogels en vleermuizen. Vanaf het 
Halve Zolenpad is deze paal goed te zien. 

Woensdag 27 maart 2019

Gemeente Waalwijk schoner 
dankzij 150 vrijwilligers

Informatieavond Nationale 
Diabetes Challenge Waalwijk  

Welkom ooievaars!

Groenten en fruit eten uit de 
moestuin van je buren? 

Dat kan binnenkort via ‘Vers uit 
de Tuin’. Daar delen moestuin-
ders uit de gemeente Waalwijk 
hun oogst met buurtgenoten. 
Omdat ze iets over hebben of het 
gewoon leuk vinden. 

Wilt u weten wat er wordt aan-
geboden of wilt u op de hoogte 
blijven? 
Volg dan onze Facebookpagina 
of ga naar: www.versuitdetuin.nl

Zelf oogst delen kan natuurlijk 
ook. 

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 2 april staat 
in het teken van troubadour 
Ferry Sluiter. Komt u luisteren 
naar mooi liedjes en zing gezel-
lig mee. Koffie en thee zijn voor 
eigen rekening, wij zorgen voor 
iets lekkers. Meer informatie bij 
dementieconsulent Marianne de 
Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

THUIS MET DEMENTIE

Afgelopen zaterdag was het de Landelijke Opschoondag. Maar 
liefst 150 inwoners uit onze gemeente, waaronder 50 kinderen, 
staken de handen uit de mouwen.

Basisscholen de Veste en de Brug uit Waspik startten vrijdag al in 
het kader van de Landelijke Opschoondag en ruimden 
zwerfafval op rondom hun scholen. Zaterdag ruimden diverse 
groepen de omgeving van het Halve Zolenpad, Hoefsvengebied, 
de bebouwde kom van Waspik, de op- en afrit A59, Scharlo, de 
Bevrijdingsbuurt, St. Antoniusstraat en de gemeentewerf op. Ook 
gingen een tiental ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers)aan de slag. Dit zijn 
bewoners van de gemeente die zich op vrijwillige basis het hele 
jaar door inzetten voor het schoonhouden van hun eigen buurt. 

Er werd veel zwerfafval opgehaald. Ruim 1060 kilogram dat door 
de gemeente gratis werd afgevoerd. Een fijne samenwerking tussen 
inwoners en gemeente. Wij bedanken iedereen die zich heeft inge-
zet om onze leefomgeving schoon te houden!

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, 
werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag zo houden en 
versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen 
met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan 
een schone, groene en duurzame stad. 

Overweegt u om dit jaar mee te 
doen met de Nationale Diabe-
tes Challenge? Kom dan naar 
de informatiebijeenkomst op 
woensdag 3 april om 19.00 uur. 
De bijeenkomst is in het 
Gezondheidscentrum Olym-
piapark, de Coubertinlaan 10 in 
Waalwijk. Meldt u vooraf aan via: 
ndcwaalwijk@gmail.com Na 
afloop is er gelegenheid om u in 
te schrijven. 

De start van de Nationale Dia-
betes Challenge in Waalwijk is 
op woensdag 1 mei. Het doel is 
om in 20 wekelijkse wandelin-
gen in groepsverband te trainen 
naar een afsluitende Vierdaagse 
in september. Een zorgverlener 
of wandelcoach begeleidt de 
wekelijkse wandelingen. Het eve-
nement wordt zo opgezet dat 
iedereen, die om allerlei rede-
nen nooit die eerste stap heeft 
kunnen zetten, mee kan doen. Er 
wordt rekening gehouden met ie-
ders niveau en de intensiteit van 
de wandelingen wordt langzaam 
opgebouwd.

Voor meer informatie : 
www.gowaalwijk.nl

Bestrijding van onkruid 
De lente is weer begonnen en de natuur gaat weer groeien. 
Dit geldt ook voor het onkruid. Feitjes en weetjes over onkruidbe-
strijding door de gemeente Waalwijk leest u op 
www.waalwijk.nl/groenonderhoud

Op deze pagina leest u  
wekelijks informatie van  
de gemeente Waalwijk.
 
 
Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

COLOFON

VERS UIT DE TUIN



U bent van harte welkom:

Donderdag 28 maart in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de 
raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf bij griffie@waalwijk.nl 
of tel. 0416-683 445. 

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen met inwoners en 
organisaties:
Bespreking bestuurdersbrief 21-19, Herinrichting en gebruik van gemeentegrond 
Berckenrodelaan, Mercatorlaan en Liefrinckstraat.
Bespreking brief inwoner over uitrol 5G-netwerken.
Bespreking Juridische structuur ontwikkeling windmolenpark Haven.
Bespreking brief seniorenverenigingen over zorgen over de zorg voor ouderen in 
Waalwijk.

Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf onder vermel-
ding van het onderwerp. 

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk
- Vaststellen notitie Vastgoedbeleid gemeente Waalwijk 2019
- Zienswijze kaderbrief 2020 Baanbrekers
- Aanvullende financiële bijdrage ten behoeve van Scouting Andreas 
  Zijlmans groep Waalwijk (AZG)

- Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2019
- Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan Laageinde 103
- Algemene financiële en beleidsmatige kaders Gemeenschappelijke 
  regeling SALHA tbv concept begroting 2020
- Delegatiebesluit bevoegdheid aanwijzen trouwlocatie als “huis der gemeente”
- GGD Kadernota 2020 en actualisatie Beleidsvisie 2019 - 2023 en RAV 
  Kaderbrief 2020
- Aanvraag suppletie-uitkering opsporen conventionele explosieven 
  Tweede Wereldoorlog
- Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste H.A.W.M. Daandels, wethouder
- Eerste herijking deelbegroting jeugdhulp 2019 regio Hart van Brabant
- Prestatie-indicatoren Regionaal Bureau voor Toerisme
- Benoeming selectiecommissie vacatures rekenkamercommissie
- Juridische structuur ontwikkeling windmolenpark Haven. 

In dit Besluit stelt de raad vast welke raadsvoorstellen hamerstukken en bespreekstuk-
ken (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 11 april.

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 én voor meepraten bij het Forum. 

AGENDA

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 voorzie-

ning indienen bij de Voorzieningenrech-

ter bij de rechtbank Zeeland-West-Bra-

bant, 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 

ingediend bij de Rechtbank Zeel-

and-West-Brabant, Team Bestuursrecht, 

Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een 

beroepschrift heeft geen schorsende 

werking. Als er sprake is van een spoed-

eisende 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 behal-

ve 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

De Raad

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:
Spuiweg 3 Waalwijk: kleine wijzigingen inrichting waaronder plaatsen tank (tst Milieu tst Bouw) 
Ingekomen 28-02-2019
van der Duinstraat 118 Sprang-Capelle: bouwen woonhuis (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels 
tst Bouw)Ingekomen 11-03-2019
Prof Asserweg 24 Waalwijk: vervangen statische reclameborden door ledschermen (tst Reclame) 
Ingekomen 15-03-2019
Baardwijksestraat Waalwijk t.o. huisnummer 171: kappen 2 populieren in plantsoen i.v.m. instabili-
teit (tst Kap) Ingekomen 19-03-2019
Limburgstraat 2 Waalwijk: verbouwen woonhuis (tst Bouw) Ingekomen 15-03-2019
Cederstraat 2 Waalwijk: gebruiken pand ten behoeve van kamergewijze verhuur aan 5 personen (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 18-03-2019
Kerkstraat 137a Sprang-Capelle: herbouwen en verbreden garage (tst Bouw) Ingekomen 14-03-2019
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 1031 en 1032: bouwen bedrijfshal 
(tst Bouw tst Inrit- of uitrit) Ingekomen 19-03-2019
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:
Erik Herfststraat 1 Waalwijk: ombouwen garage tot schoonheidssalon (tst Bouw) Datum bekend-
making 19-03-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 28 maart 2019 tot en met 8 mei 
2019 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Midden Brabantweg 10 Waalwijk: bovengronds opslaan en afleveren AdBlue (tst Bouw tst Milieu)
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Wim Sonneveldstraat Waalwijk, achter nr. 30: kappen 1 Robinia i.v.m. kans op breuk (tst Kap) 
Datum bekendmaking 27-03-2019
Erik Herfststraat 1 Waalwijk: ombouwen garage tot schoonheidssalon ( tst Handelen in strijd ruim-
telijke regels) Datum bekendmaking 19-03-2019
Industrieweg 7 Waalwijk: magazijnverkoop 8 mei, 9 mei en 10 mei 2019 en 6, 7 en 8 november 
2019 (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-03-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 



Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Achter de Hoven Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie C, nr. 3059): bouwen woning met bijgebouw 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking: 21-03-2019
Overdiepsekade 4 Waspik: vervangen varend woonschip (tst Bouw) Datum bekendmaking: 22-03-
2019
Herman Boerhaavestraat 6 Waspik: bouwen woonhuis (tst Bouw) Datum bekendmaking 20-03-
2019
Dick Flemmingstraat 21 Sprang-Capelle: bouwen bedrijfshal (tst Bouw) Datum bekendmaking 19-
03-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van numme-
raanduidingen is genomen:
Erik Herfststraat 1 Waalwijk: Vaststellen nummeraanduiding 1a Datum bekendmaking: 21-03-2019

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend 
aan:
-   Mevrouw M.A. Barkey voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het 
    evenement Familiefestival Wolluk-Stock op 28, 29 en 30 juni 2019 op de locatie
    gelegen aan de Vijverlaan in Waalwijk.  Besluit verzonden op 22 maart 2019.
-   Waalwijkse Zwemvereniging voor het houden van een rommelmarkt op zaterdag 6 april 
    2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur in het voormalig pand van Groen Rijk op de locatie 
    Tilburgseweg 1 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 maart 2019. 
-   Mevrouw Fukkink voor het organiseren van het Fabriek Ludiek Festijn van 10.00 uur tot 
    16.30 uur bij Rijvereniging De Paardenvriend op de locatie Drunenseweg 23 in Waalwijk. 
    Besluit is verzonden op 25 maart 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.

Verleende omzettingsvergunningen op basis van de “Huisvestingsverordening Waalwijk 
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunning is verleend:
Westeinde 10 Waalwijk: omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte Da-
tum bekendmaking: 12-03-2019

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

DRANK EN HORECA
Ontwerpbesluit Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Waalwijk is voornemens een drank- en horecavergunning te verlenen voor de 
inrichting De Kansenfabriek, een grand-café en zalen in BaLaDe, Balade 1in Waalwijk. 
Het betreft hier een vergunning aan een paracommerciële 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 28 maart 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 mevrouw 
S.M.P. Gagliardi of de heer F.N.J. Moonen 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.

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:
Lima Intern Transport, Sluisweg 19 A Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 maart  2019  tot en met 17  april 
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.

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

St. Crispijnstraat tussen Eerste Zeine en St. Antoniusstraat: 25-03-2019 t/m 12-04-2019 i.v.m. werk-
zaamheden aan kabels en leidingen.
Grotestraat vanaf kruising Putstraat tot en met kruising Molenvlietstraat: 25-03-2019 t/m 17-05-
2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via Wilhelminastraat – Ambrosiuslaan – Teisterbantlaan. 
Fietsverkeer via Laageinde.

Sprang-Capelle: Geen wegafsluitingen
Waspik: Geen wegafsluitingen

Verkeersbesluit 26 maart 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
het parkeren op de parkeerhaven bij het appartementencomplex aan Irenestraat 8b te Waalwijk, 
alleen toe te staan aan het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Irenestraat 8b te Waal-
wijk door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord.

Bovenstaand besluit is op 26 maart 2019 verstuurd en wordt op 27 maart bekend gemaakt in het 
Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.

Verkeersmaatregelen ten gevolge van verplaatsen warenmarkt naar centrum Waalwijk
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten op woensdagen tussen 10.00 en 
19.00 uur het gebied waar de warenmarkt plaatsvindt in beide richtingen gesloten te verklaren. Het 
gebied bestaat globaal uit het Raadhuisplein, de Markt, de Grotestraat tussen Sint Jansplein en 
perceel 206(a) en de Stationsstraat tussen Markt en Bernhardstraat. Daarnaast wordt, gedurende 
deze periode ten behoeve van de bereikbaarheid van de bestemmingen in de Grotestraat tussen 
perceel 206(a) en de Mr. van Coothstraat, verkeer in twee richtingen toegestaan.

Dit besluit is genomen omdat het vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk is dat tijdens de 
warenmarkt voetgangers en voertuigen gebruik maken van dezelfde verkeersruimte. Degenen 
die tijdens de warenmarkt niet meer op eigen terrein kunnen parkeren kunnen met een beperkte 
ontheffing parkeren op de parkeerterreinen Taxandriaweg, Unnaplein of De Els.

Het volledige verkeersbesluit is op woensdag 27 maart 2019 gepubliceerd in de digitale versie van 
de Staatscourant en ligt tot woensdag 8 mei 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het 
Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

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.

• B.A. Schlangen, geboren op 10-09-1995, de datum van het voornemen is 15-02-2019, het 
besluit is genomen op 15-03-2019

• A. Filkowska, geboren op 08-02-1989, de datum van het voornemen is 11-02-2019, het besluit 
is genomen op 15-03-2019

• A. Valdajevs, geboren op 12-05-1993, de datum van het voornemen is 18-02-2019, het besluit 
is genomen op 15-03-2019

• A.G. Aydogan, geboren op 22-02-1993, de datum van het voornemen is14-02-2019, het besluit 
is genomen op 15-03-2019

• L.D. Agudelo Castro, geboren op 06-07-1982, de datum van het voornemen is 28-01-2019
• A. Kamara, geboren op 19-02-1989, O.H.O. Kamara, geboren op 30-01-2017 en L.B.C. Kamara, 

geboren op 28-12-2015,  de datum van het voornemen is 27-02-2019, het besluit is genomen 
op 21-03-2019   

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.

• L. Zychowicz,  geboren op 08-02-1983, de datum van het voornemen is 15-03-2019.
• M. Szymkowiak, geboren op 30-01-1996, de datum van het voornemen is 19-03-2019
• K. Jarzabski, geboren op 03-01-1989, de datum van het voornemen is19-03-2019
• R.A.J. Hamers, geboren op 27-09-1959, de datum van het voornemen is19-03-2019
• P.W. Antkowiak, geboren op 28-06-1981, de datum van het voornemen is 19-03-2019
• V.E. Avalos Rivas, geboren op 16-11-1949, de datum van het voornemen is  

20-03-2019
• D. Rejon Gomez, geboren op 11-04-1976, de datum van het voornemen is                                  

20-03-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

Adresonderzoeken personen met briefadres
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen een briefadres hebben, maar niet meer 
bereikbaar zijn op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staan 



ingeschreven. 

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 voornemen leidt 
tot een besluit waarin het voornemen wordt uitgevoerd, wordt deze personen tevens een bestuurlijke 
boete van maximaal 325 euro opgelegd.

J.J.J. Snijders,  geboren op 07-01-1981, de datum van het voornemen is 22-03-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften 
(verordeningen) elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 

012 – Mandaatbesluit invordering bestuurlijke boetes 
013 – Aanwijzingsbesluit 2019 behorend bij de afvalstoffenverordening Waalwijk 2017

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk 
liggen deze ook ter inzage. 
Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnum-
mer 0416-683456.


