
Woensdag 10 april 2019

VOLOP Waalwijk buigt leegstand 
om naar kansen 

Logistieke Hotspot nummer 1 
van Nederland

Activiteit Thuis met Dementie
Voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers

U bent iedere 
dinsdag tussen 
10.00 en 12.00 uur 
van harte welkom 
in het Parkpaviljoen, ingang Wan-
delpark, Grotestraat in Waalwijk. 
Dinsdag 16 april staat in het 
teken van het maken van bloem-
stukjes omdat het bijna Pasen is. 
Wij zorgen voor het materiaal. 
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Voor 
wat lekkers wordt gezorgd. 
Meer informatie bij dementie-
consulent Marianne de Jongh via 
06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

THUIS MET DEMENTIE

Op de volgende dagen is het 
stadhuis gesloten:
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
Maandag 22 april: 2e paasdag
Zaterdag 27 april: Koningsdag 

Storingsmeldingen kunt u 
doorgeven via de website 
www.waalwijk.nl/meldpunt of, 
uitsluitend als het spoedeisend 
is, via telefoonnummer 
0416-683456. 
Volg dan het keuzemenu.

!GFT, wat doe jij ermee? 

Stem op de beste ideeën voor 
openbaar groen

Tip: bewaar uw boodschappentas in de voorraadkast

In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle 
gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe u makkelijker uw 
GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten, 
groente- en fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Vaak gaat het 
dan om voedsel dat al over de datum is. 

  Tip: Bewaar een tas voor uw boodschappen in de voorraadkast. 
  Iedere keer als u naar de winkel gaat, ziet u wat u al in huis hebt en       
  koopt u niet teveel. Zo verspilt u minder voedsel en voorkomt u 
  onnodig afval.

Het is niemand ontgaan dat Waalwijk kampt met leegstand. Een erger-
nis voor de bezoeker en onwenselijk voor de plaatselijke ondernemers. 
Naar het voorbeeld van Den Bosch gaat de gemeente Waalwijk in 
samenwerking met Centrummanagement het project VOLOP Waalwijk 
starten. 

Het doel is zoveel mogelijk lokale en kleinschalige initiatieven tijdelijk 
te plaatsen in leegstaande winkelpanden. Het gaat daarbij voorname-
lijk om start ups, kunstenaars en maatschappelijke ondernemingen. 
Op deze manier wordt leegstand als instrument ingezet om de stad 
meer persoonlijke kleur te geven wat zorgt voor aantrekkelijkheid en 
leefbaarheid van de stad.
 
In samenwerking met de gemeente Waalwijk en Centrummanage-
ment wordt nu VOLOP Waalwijk opgezet door projectleider Marlène 
Drouen, waarbij zij gedurende het eerste jaar begeleiding krijgt van 
VOLOP Den Bosch. Er worden samenwerkingen opgezet met pandei-
genaren, makelaars, ondernemers en er wordt op zoek gegaan naar 
de juiste initiatieven voor Waalwijk. Binnenkort wordt de Facebookpa-
gina gelanceerd. Op donderdag 18 april vindt de Creatieve Wandeling 
plaats; een bijeenkomst waar iedereen welkom is om samen de leeg-
stand te bekijken, ideeën op te halen en een begin te maken met het 
verbinden van initiatieven aan pandeigenaren en makelaars. U bent 
hierbij ook van harte welkom. 

De Creatieve Wandeling start om 15.00 uur en eindigt uiterlijk om 
18.00 uur bij Eetcafé City, Zaal City, ingang aan de achterkant van 
Markt 5, Waalwijk. Voor koffie wordt gezorgd.

Aanmelden kan via marlene@welkominwaalwijk.nl

Afgelopen donderdag nam 
Wethouder Ronald Bakker 
(Economische Zaken) een 
prijs in ontvangst namens de 
regio Tilburg-Waalwijk. Regio 
Tilburg-Waalwijk is door een 
panel van logistieke experts 
dit jaar unaniem verkozen tot 
Logistieke Hotspot nummer 1 
van Nederland. De prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt door het 

vakblad Logistiek en is een 
groot compliment aan onze 
samenwerkingspartners uit 
het onderwijs en het bedrijfs-
leven. Met name op de criteria 
‘beschikbaarheid voldoende 
personeel’ en ‘faciliteren van 
nieuwe logistieke bedrijvig-
heid door overheid/gemeente’ 
scoorden Tilburg en Waalwijk 
maximaal.

Groen staat de komende jaren 
hoog op de agenda in de ge-
meente Waalwijk. De afgelopen 
jaren is groen steeds meer onder 
druk komen te staan. We zien 
vaak groen, zowel gemeente-
lijk als particulier, verdwijnen. 
Die trend willen we ombuigen 
omdat groen waardevol is voor 
onze maatschappij. Wist u dat 
groen een positieve invloed heeft 
op de gezondheid? Of dat de 
aanwezigheid ervan zorgt voor 
een verhoogde waarde van de 
woning? De gemeente Waalwijk 
heeft met inwoners gebrain-
stormd over verbetervoorstellen 
voor het openbaar groen. Daar 

kwamen verschillende ideeën van 
inwoners uit. Het voorstel met 
de meeste aantal stemmen, krijgt 
voorrang bij de uitwerking. Uw 
mening is daarbij belangrijk. 

U kunt uw stem uitbrengen via  
www.waalwijk.nl/groeneagenda  
Ook kunt u hier het verslag van 
de bijeenkomst vinden. 

Het Waalwijks 
podium en de raadsvergadering 
starten op 11 april vroeger dan ge-
bruikelijk, namelijk om 18.00 uur 
in de raadszaal van het stadhuis.

Vanwege het grote aantal agenda-
punten c.q. discussiepunten is de 
verwachting dat de vergadering 
anders niet op 11 april afgerond 
kan worden. 

Op waalwijk.notubiz.nl staat 
welke agendapunten de raad op 
11 april behandelt. 
Via deze link kan de vergadering 
live worden gevolgd.

VERGADERING  
VERVROEGD 

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

SLUITING STADHUIS

De Raad



U bent van harte welkom:

Donderdag 11 april in de raadzaal
Om 18.00 uur het Waalwijks podium 
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de 
raad. 

Aansluitend Debat & Besluit (B) 
Op de agenda (zie ook waalwijk.notubiz.nl) staan de volgende raadsvoorstellen:

• Juridische structuur ontwikkeling windmolenpark Haven.
• Eerste herijking deelbegroting jeugdhulp 2019 regio Hart van Brabant.
• Prestatie-indicatoren Regionaal Bureau voor Toerisme.
• Aanvullende financiële bijdrage ten behoeve van Scouting Andreas Zijlmansgroep 

Waalwijk (AZG).
• Vaststellen notitie Vastgoedbeleid gemeente Waalwijk 2019.
• Zienswijze kaderbrief 2020 Baanbrekers.
• GGD Kadernota 2020 en actualisatie Beleidsvisie 2019 - 2023 en RAV Kaderbrief  

2020.

• Bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk.
• Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste H.A.W.M. Daandels, wethouder.
• Benoeming selectiecommissie vacatures rekenkamercommissie.
• Planontwikkeling en procedure bestemmingsplan Laageinde 103.
• Motie Vreemd aan de Orde D66 over niet betrekken zonnepanelen in heffing 

OZB.
• Aankoop roerende zaken i.v.m.voorbereidingen oostelijke insteekhaven.
• Aankoop Jachthaven Scharloo. 

U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt de vergadering ook live volgen 
via  waalwijk.notubiz.nl 

Informatie en aanmelden
De agenda van deze vergadering staat op waalwijk.notubiz.nl 

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683445) kunt u zich aanmelden voor het Waal-
wijks podium. 

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

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:
Drunenseweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nr. 1574 ged.): realisatie nieuw clubgebouw (tst 
Bouw tst. Werk uitvoeren) Ingekomen 23-03-2019
Benedenkerkstraat Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1125): bouwen woonhuis (tst Inrit- of uitrit tst 
Bouw) Ingekomen 22-03-2019
Prof. Asserweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5810): aanbrengen constructie en treffen 
maatregelen in de buitenruimte van het te ontwikkelen leisurepark i.r.t. een gasleiding (tst. Werk 
uitvoeren) Ingekomen 22-03-2019
Grotestraat 137 Waalwijk: wijzigen bedrijfsruimte naar 2 woningen (tst Bouw) Ingekomen 29-03-
2019
Taxandriaweg 2 Waalwijk:  de beoefening van airsoftsport (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Ingekomen 28-03-2019
Biesbosweg 4 Waalwijk: magazijn uitverkoop van artikelen uit oude voorraad (tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 26-03-2019
Prof Asserweg 1 / 1a / 1b / 1c / 1d / 3 Waalwijk:  realisatie van een dakopbouw ten behoeve van de 
reclame-uiting (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Ingekomen 27-03-2019
Molenstraat 52 Sprang-Capelle: uitbreiden van een woonhuis (tst Bouw) Ingekomen 27-03-2019
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:
Julianalaan 72 Sprang-Capelle: plaatsen hobbyloods (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 03-04-2019
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Emmahof 23 Waalwijk: plaatsen kap op garage (tst Bouw) Datum bekendmaking 05-04-2019

Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Gompenstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie L, nr. 872): bouwen bedrijfspand en aanleggen 2 
inritten (tst Inrit- of uitrit tst Bouw) Datum bekendmaking 04-04-2019
H.J.M. Wiegersmastraat Waspik (kad. Waspik, sectie G, nr. 1128): bouwen woning (tst Inrit- of uitrit 
tst Bouw) Datum bekendmaking 03-04-2019
Tilburgseweg 23 a Sprang-Capelle: plaatsen wasmachines voor kleding en in gebruik nemen wasse-
rette (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-04-2019
Zijlweg 16 Waalwijk: wijziging opslag van reeds vergunde verpakte gevaarlijke stoffen (tst Milieu tst 
Bouw) Datum bekendmaking 03-04-2019
Westeinde 64 Waalwijk:  aanbouwen nieuw deel bebouwing(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimte-
lijke regels) Datum bekendmaking 01-04-2019
Emmahof 23 Waalwijk: plaatsen kap op garage (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 05-04-2019
Mr van Coothstraat 90 Waalwijk: gebruiken pand voor kamergewijze verhuur aan 12 personen (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-04-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Dr. Schaepmanlaan 17 Waalwijk: gebruiken pand ten behoeve van kamergewijze verhuur aan 5 
personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 08-04-2019
Procedure 1a is van toepassing. 
 
Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Industrieweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 358): oprichten distributiecentrum (unit B en 
C) (tst Bouw tst Inrit- of uitrit tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ter inzage legging 
besluit 11-04-2019
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van numme-
raanduidingen zijn genomen:
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ALGEMENE VERGUNNINGEN 
 
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend 
aan:

-   Stichting Schakelring voor het uitoefenen van het horecabedrijf de Loint in woonzorgcentrum  
    Spoorwiel, op de locatie gelegen aan de Burgemeester Verwielstraat 2 in Waalwijk. Besluit is  
    verzonden op 2 april 2019.
-   Stichting Schakelring voor ontheffing van de exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf  
    de Loint in woonzorgcentrum Spoorwiel, op de locatie gelegen aan de Burgemeester Verwiel 
    straat 2 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 april 2019.
-   Stichting Schakelring voor het uitoefenen van het horecabedrijf ’t Gulle Gemoed in woonzorg 
    centrum Eikendonk, op de locatie gelegen aan de Eikendonklaan 2 in Waalwijk. Besluit is verzon 
    den op 2 april 2019.
-   Stichting Schakelring voor ontheffing van de exploitatievergunningplicht voor het horecabedrijf        
    ’t Gulle Gemoed in woonzorgcentrum Eikendonklaan, op de locatie gelegen aan de Eiken-
    donklaan 2 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 april 2019.
-   Bureau De Kermisgids B.V. voor het organiseren van de Kermis Waalwijk van woensdag  
    10 april 2019 tot en met zondag 14 april 2019 tussen 13.00 uur en 24.00 uur, op de locatie gele 
    gen aan het Unnaplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 april 2019.
-   De heer M.A.A. Stoops voor het organiseren van het evenement Passie voor de Langstraat op  
    zaterdag 13 april 2019 van 18.00 uur tot 22.30 uur in de vorm van een kruistocht vanaf zwembad  
    Olympia aan de Drunenseweg in Waalwijk naar het schoolgebouw De Walewyck op de locatie   
   gelegen aan de Olympiaweg 8a in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 april 2019.
-  De Kansenfabriek voor het organiseren van het evenement de voorjaarsmarkt op 18 mei 2019  
   van 10.00 uur tot 18.00 uur op de locatie voorterrein BaLaDe en de hoek De Jonghestraat-Teister 
   bandlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 april 2019.
-  Stichting The Buddharama Temple voor het organiseren van het evenement Songkraan  
   op zaterdag 13 april van 10.00 uur tot 18.00 uur, op de locatie gelegen aan de Loeffstraat 26 in  
   Waalwijk. Besluit is verzonden op 8 april 2019.
-  De heer T. Firat voor een wijziging leidinggevende voor restaurant Imroz, op de locatie  
   gelegen aan de Grotestraat 161 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10 april 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.

RUIMTELIJKE ORDENING

Reconstructie Tilburgseweg- aanleg snelfietsroute in Sprang-Capelle
Het definitieve ontwerp van het project “Reconstructie Tilburgseweg- aanleg snelfietsroute” ligt 
vanaf 18-4-2019 tot en met 3-5-2019 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 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. Antoniusplein: 25-03-2019 t/m 12-04-2019 i.v.m. werk-
zaamheden aan kabels en leidingen.
St. Crispijnstraat tussen St. Antoniusplein en Tweede Zeine: 15-04-2019 t/m 10-05-2019 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 – Ambrosiusweg – Teisterbantlaan. 
Fietsverkeer via Laageinde.
Kruispunt Putstraat – Groenstraat – Grotestraat: 08-04-2019 t/m 17-05-2019 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via Wilhelminastraat – Ambrosiusweg – Teisterbantlaan.

Sprang-Capelle:
Wendelnesseweg Oost tussen Kruisvaart en Schoolstraat: 15-04-2019 t/m 19-04-2019 i.v.m. herstel-
len bermen van de rijbaan. Omleiding via Winterdijk – Hogevaart – Heistraat.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

Verkeersbesluit 10 april 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, recht voor de deur van
Spoorstraat 38 te Waspik;

Bovenstaand besluit is op 9 april 2019 verstuurd
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 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.

•	 M. Onisko, geboren op 04-11-1978, de datum van het voornemen is 02-04-2019

Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

Geheimhouding persoonsgegevens
De gemeente registreert alle inwoners in de Basisregistratie personen (BRP). Hierin staan onder 
andere uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. U kunt ons schriftelijk vra-
gen deze gegevens geheim te houden.

Wat kunt u doen?
U kunt een aanvraagformulier downloaden op www.waalwijk.nl of u kunt het verzoek via de website 
indienen. Let op: omdat u zich moet legitimeren, heeft u een DigiD nodig om digitaal een aan-
vraag in te kunnen dienen. U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen bij team Publiekszaken 
of een afspraak maken aan de publieksbalie om de geheimhouding te laten registreren.

Geheimhouding
De gemeente is altijd verplicht uw gegevens op verzoek door te geven aan politie, justitie, Belas-
tingdienst en maatschappelijke instellingen met een wettelijke taak. Daar verandert een verzoek tot 
geheimhouding niets aan.  

Als u een verzoek om geheimhouding heeft ingediend, geven wij uw gegevens niet aan:

•	 advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure.
•	 niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigin-

gen. 
•	 Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

De gemeente geeft nooit zonder uw toestemming gegevens aan particulieren en commerciële 
instellingen. 

Meer informatie leest u op www.waalwijk.nl onder geheimhouding persoonsgegevens.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 

014 – Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houden   
          de de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (1)
015 - Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende  
        de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (2)
016 – Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houden 
         de de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (3)
017 - Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk houdende  
de aanstelling van een onbezoldigd ambtenaar (4)
 
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, telefoonnummer 0416-683456.

H.J.M. Wiegersmastraat Waspik (kad. Waspik, sectie G, nr. 1128): vaststellen nummeraanduiding 17 
Datum bekendmaking 03-04-2019
Industrieweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 358): vaststellen nummeraanduidingen 100 en 
102 Datum bekendmaking 03-04-2019
Gompenstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie L, nr. 872): vaststellen nummeraanduiding 37
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing


