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

Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06 - 273 49 254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

Van 5 juli tot 30 augustus expo-
seert Chantal Maartens in het 
stadhuis.

Chantal woont samen met haar 
gezin al bijna 20 jaar in Waspik. 
Zij heeft een eigen bedrijf waarin 
zij kleding ontwerpt en maakt. 
In haar vrije tijd is zij graag in de 
natuur te vinden. Fotograferen 
via haar mobiel is een hobby van 
haar en de natuur legt zij veel 
vast. Voor haarzelf, maar vooral 
om anderen te laten genieten van 
de mooie omgeving. Door haar 
foto’s hoopt Chantal dat meer 
mensen beseffen hoe mooi de 
wereld is en dat ze zich hieraan 
verwonderen. Dit is namelijk iets 
dat zij zelf ook nog elke dag doet. 

Nieuwsgierig?
Bezoek dan de foto-expositie 
op maandag, woensdag of 
vrijdag van 08.30-17.00 uur of 
op dinsdag of donderdag van 
08.30-19.30 uur. Vooraf aanmel-
den is niet nodig, u kunt gewoon 
binnenlopen.

FOTO-EXPOSITIE  
CHANTAL MAARTENS 

Warm onthaal van Maarten van der Weijden in Waspik

Op vrijdag 28 juni vond de huldiging plaats van Maarten van der Weijden in Waspik. Na zijn topprestatie tijdens de 11stedenzwemtocht werd 
hij warm onthaalt in Waspik. Veel enthousiaste toeschouwers stonden in de versierde straten van de route die Maarten en zijn gezin in een 
cabrio aflegde. Muziek- en zangroepen en de brandweer zorgden voor feestelijke sfeer langs de route. Bij het eindpunt in Den Bolder ontving 
presentatrice Sabine Beens Maarten. Daar werd hij gefeliciteerd door burgemeester Kleijngeld en toegezongen door Lisanne Spaander die zelf 
ook kankerpatiënt is geweest. Maarten maakte tenslotte de tussenstand bekend van de opbrengst van zijn zwemtocht: € 6.125.967,25.  
Een geweldig resultaat! Maarten prees de saamhorigheid in Waspik en dankte hen voor de mooie ontvangst.

Maarten
Met trage slag, een vastberaden dieselman
Ploegde hij de Friese wateren om, langs elf steden 
Hup Maarten een weekend lang op ieders lippen

Bijna was niet genoeg, dus kwam het er wéér van
Te water, en na tweehonderd kilometer moegestreden
Nu wél tot in Leeuwarden, alleen hij kan aan zichzelf 
tippen

Wie zichzelf overstijgt, is een voorbeeld voor iedereen
Die verbeten strijdt tegen onrecht, kwaad of ziekte
Het gevoel van samen ontkiemt onverhoede krachten

Waspik gaf zijn zwemheld drie dagen te leen
Dat mooie zomerweekend waarin Maarten piekte
Blijft bij heel het land voor altijd in gedachten

Gedicht van stadsdichter 
Joep Trommelen

Tarkett ontvangt De Groene Pluim!

Donderdag 27 juni vond de 
uitreiking van ‘De Groene Pluim’ 
plaats. Dit is een stimulerings-
prijs op het gebied van duur-
zaamheid. Wethouder Ronald 
Bakker reikte de prijs uit aan 
het Waalwijkse bedrijf Tarkett. 

Duurzaamheid is een integraal 
onderdeel van hun bedrijfsvisie. 
10 jaar geleden is dit ingezet en 
duurzaamheid behoort inmiddels 
tot het DNA van alle medewer-
kers en het management. Een 
topvoorbeeld!

Tommy-Boy verkeerslicht verhuist 
naar Bachlaan
Onlangs werd op de kruising 
tussen het Halve Zolenpad en 
de Burgemeester Smeelelaan 
het Tommy-Boy verkeerslicht in 
gebruik genomen. Een bijzonder 
verkeerslicht dat fietsers erop 
attent maakt dat het gevaarlijk 
is om te fietsen terwijl er op de 
telefoon wordt gekeken. Sinds 
1 juli hangt het verkeerslicht 
in de Bachlaan. Het ziet eruit 
als een normaal verkeerslicht 
voor fietsers, maar dan met een 
lcd-schermpje erboven. Op het 
display staat de tekst: “druk op 
de knop voor het volgende num-
mer”. Een verkeerslicht waar dus 
muziek uit komt. Het verkeers-

licht is vernoemd naar Tommy-
Boy Kulkens die door een auto 
werd geschept toen hij bezig was 
met zijn telefoon in het verkeer.

Het verkeerslicht zal iedere paar 
maanden op een andere locatie in 
Waalwijk de aandacht vragen van 
fietsers. De boodschap is duide-
lijk: in het verkeer moet u niet 
bezig zijn met de telefoon. Vanaf 
1 juli 2019 is het gebruik van 
een telefoon, of andere mobiele 
communicatiemiddelen, op de 
fiets verboden. Doet u dit toch 
tijdens deelname aan het verkeer 
dan kan dit een boete van € 95,00 
opleveren.

Doet u ook mee aan het deel-
platform ‘Vers uit de tuin’. Een 
platform waar lokale moestuin-
ders hun oogst aanbieden en 
waar inwoners verse groenten en 
fruit kunnen ophalen. Tegen een 
kleine vergoeding, gratis of in ruil 
voor iets anders. De oogst wordt 
aangeboden door moestuinders 
die iets over hebben of het ge-
woon leuk vinden om hun oogst 
te delen. Het kan ook gaan om 
stekjes, zaadjes of planten. 
Doet u ook mee? Dat kan door 
het aanmaken van een profiel op 
de website www.versuitdetuin.nl 
Vers uit de Tuin 
is ook te volgen 
via Facebook. 

VERS UIT DE TUIN



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 omgevingsvergunning, waarbij 
de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Gedempte Haven Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G, nr. 647): plaatsen tijdelijke kantoorruimte (tst Bouw) 
Ingekomen 24-06-2019
Havendries 1 t/m 49 (oneven), 64-66 en 80 t/m 92 (even) Waspik: renoveren van daken (tst Bouw) Ingekomen 
20-06-2019
‘t Vaartje 2 Waspik: wijzingen horecabestemming op begane grond naar deel woonbestemming en deel maat-
schappelijke bestemming (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Ingekomen 20-06-2019 
ter hoogte van van Berckenrodelaan 57 Waalwijk: kappen 1 Sorbus (tst Kap) Ingekomen 20-06-2019
Westeinde 34 Waalwijk: herbouw woning na brandschade op bestaande fundering (tst Bouw) Ingekomen 20-

06-2019
Procedure 1a is van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvan-
kelijk is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld is:
Dwarsweg 18 Waspik: verbreden uitweg (tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 26-06-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning niet-ontvan-
kelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
De Els 66b Waalwijk: plaatsen nieuwe reclame/ logo en nieuwe beplating (tst Reclame) Datum bekendmaking 
25-06-2019
Sluisweg 2 Waalwijk: wijzigen gevelbeeld (tst Reclame) Datum bekendmaking 289-06-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

16 november 2019

WAALWIJK ONTMOET

Zet vrijwilligers, sporters en 
cultuurvertegenwoordigers 

in het zonnetje!

Waalwijk Ontmoet

DRAAG ZE VOOR!
waalwijk.nl/waalwijkontmoet

U bent van harte welkom:

Donderdag 4 juli , Waalwijks podium en 
aansluitend Debat & Besluit (B)
om 19.30 uur in de raadzaal 
Bij het Waalwijks podium kunt u een brief, 
petitie of burgerinitiatief kort toelichten 
en overhandigen aan de raad. 
Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van 
de raad? Aanmelden bij griffie@waalwijk.nl  
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf. 

Vervolgens is er een Debat & Besluit (B). 
Dan debatteert de raad en neemt een besluit 
over de volgende raadsvoorstellen:
1. Vaststellen bestemmingsplan 

Grotestraat 403, 409-413.
2. Nota grondbeleid 2019-2023.

3. Gebiedsontwikkeling Westelijke 
Langstraat deel II: Inhoud

4. Krediet aanleg noordelijke randweg.
In samenhang bespreken agendapunten 5 en 6:
5. Nota grondexploitatie 2019
6. Jaarverslaglegging 2018 
In samenhang bespreken voorstellen Hart van 
Brabant agendapunten 7, 8  en 9:
7. Ontwerpbegroting Hart van Brabant 2020.
8. Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant.
9. Jaarrapport Hart van Brabant 

2018, exclusief Jeugdhulp.
10. Jaarstukken 2018, Ontwerpbegroting 2020 en 

Meerjarenraming 2021-2023 Baanbrekers.
11. Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
12. Kamerbewoning ontwerpbestemmingsplan 

Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk 

en vaststelling beheersverordeningen 
incl. regeling kamerbewoning.

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

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

Besluiten raadsvergadering op 27 juni
Op 27 juni was er een openbare raadsvergadering 
(kaderstellend debat). De besluitenlijst van deze 
vergadering vindt u op www.waalwijk.nl/inwoners/ 
nieuws of neem contact op met de griffie,  
tel 0416-683445. 

AGENDA

De Raad



Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Drunenseweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nr. 1574 ged.): realisatie nieuw clubgebouw (tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Datum bekendmaking 01-07-2019
Burg Moonenlaan (Wandelpark) Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie D, nr. 3249): plaatsen opslagcontainer (tst 
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-06-2019
Diverse straten in de gemeente Waalwijk (Wijnruitstraat Waalwijk, sectie E, 5213, Frans Halslaan Waalwijk, 
sectie H, 1585, Mozartlaan Waalwijk, sectie E, 4113, Mendelssohnstraat  Waalwijk, sectie E, 3666, Brahmspark 
Waalwijk, sectie E, 5595): kappen diverse bomen (tst Kap) Datum bekendmaking 27-06-2019
Grotestraat 363 Waalwijk: verbouwen pand ten behoeve van gebruik voor kamergewijze verhuur aan 6 perso-
nen (tst Bouw) Datum bekendmaking 26-06-2019
Sluisweg 2 Waalwijk: wijzigen gevelbeeld (tst Bouw) Datum bekendmaking 28-06-2019
Ranonkelstraat 13 Waalwijk: plaatsen dubbele nokverhogende dakkapel (tst Bouw) Datum bekendmaking 01-
07-2019
De Els 66b Waalwijk: plaatsen nieuwe reclame/ logo en nieuwe beplating (tst Bouw) Datum bekendmaking 
25-06-2019
H.J.M. Wiegersmastraat 9 Waspik: nieuwbouw woning (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw) 
Datum bekendmaking 25-06-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Hof van Polanen Waspik (kad. Waspik, sectie G, nr. 160): kappen van 1 iep (tst Kap) Datum bekendmaking 
27-06-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Mr. Van Coothstraat 41 Waalwijk: vernieuwen/aanpassen en plaatsen dakkapellen, maken doorbraak op begane 
grond en plaatsen tuinhuis-overkapping (tst Bouw tst wijzigen gemeentelijk monument tst handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-06-2019
Van der Duinstraat 118 Sprang-Capelle: bouwen woonhuis (tst Bouw) Datum bekendmaking 11-06-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen 
zijn genomen:
Drunenseweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nr. 1574 ged.): vaststellen nummeraanduiding 21 b  
Datum bekendmaking 01-07-2019
H.J.M. Wiegersmastraat  Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1144 ged.): vaststellen nummeraanduiding 9  
Datum bekendmaking 25-06-2019 
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

RUIMTELIJKE ORDENING

VESTIGING VOORKEURSRECHT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maakt op grond van arti¬kel 7 lid 
1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2019 op grond van 
het bepaalde in artikel 2 juncto artikel 5 Wvg heeft besloten de percelen, gelegen in het gebied dat plaatselijk 
bekend is als “Kerkvaartse Haven”, aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 
Wvg van toepassing zijn. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, 
te weten op 2 juli 2019.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen 
percelen, wanneer deze die percelen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, 
deze eerst aan de gemeente Waalwijk te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op 
beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 
besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met verdere bijbehorende bijlagen, bevat¬ten¬de de kadastrale 
kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun 
grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een 
kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 
2 juli 2019 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Waalwijk.

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes 
weken, ingaande de dag nadat het besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, tegen voormeld 
besluit van de gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de 
gemeenteraad van de gemeente Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB te Waalwijk, en dient uiterlijk 12 augustus 
2019 te zijn ontvangen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is 
ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

MILIEU

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 

Het gaat  om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
Prologis Realty LXXI B.V., Mechie Trommelenweg K307, K308 en K310 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 juli 2019  tot en met 31 juli 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 Vergunningen en Belastingen,  tel. 
0416-683456.

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 3 JULI 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-  door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicap-

tenparkeerplaats op te heffen, recht voor de deur van Annie M.G. Schmidtplein 12 te Waalwijk.

Bovenstaand besluit is op 3 juli 2019 verstuurd
Procedure 3 is van toepassing.

WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.
nl. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:
Grotestraat, gedeelte vanaf kruising Thorbeckelaan t/m kruising Molenvlietstraat: 20-05-2019 t/m 12-07-2019 
i.v.m. reconstructie. Doorgaand verkeer via Wilhelminastraat -Ambrosiusweg - Teisterbantlaan. Fietsverkeer via 
Laageinde.
Heermanslaan, gedeelte tussen rotonde en Boekelaerstraat: 10-07-2019 t/m 10-08-2019 i.v.m. reconstructie. 
Omleiding via omliggende wegen.
Thorbeckelaan, vanaf Grotestraat t/m kruising Pieter Vreedestraat: 20-05-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. recon-
structie. Omleiding via omliggende wegen.
Zuiderkanaalweg/Zomerdijk tussen Pontveerweg en Veerweg: 17-06-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. reconstructie.
Hertog Janstraat t.h.v. tunnel onder A59: 01-07-2019 t/m 04-07-2019 telkens tussen 21.00 u. en 05.00 u. i.v.m. 
diverse werkzaamheden. Omleiding via Taxandriaweg, Heulstraat, Emmikhovensestraat, Altenaweg.

Sprang-Capelle:
Henri Dunantstraat - gedeelte tot en met kruising Hendrikus Chabotstraat (inclusief kruising Oudestraat):  
17-06-2019 t/m 20-07-2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Tolweg t.h.v. Halvezolenpad: 17-06-2019 t/m medio juli i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. Omlei-
ding via Waspiksedijk, Wendelnesseweg-Oost, Nieuwevaart, Poolsestraat, Willem van Gentsvaart.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het college van B&W heeft op grond van artikel 2.22 
Wet BRP besloten de adresgegevens van onderstaand personen met ingang van de datum van het voornemen 
niet meer bij te houden en deze personen ambtshalve uit te schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrij-
ving 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.
• M. Bozaba, geboren op 10-01-1971, de datum van het voornemen is 30-03-2019, het besluit is genomen op 

25-06-2019
• M. Kalbarczyk, geboren op 20-11-1986, de datum van het voornemen is 30-04-2019, het besluit is genomen 

op 27-06-2019

Procedure 3 is van toepassing.

ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-
registratie persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om op grond van artikel 2.22 Wet BRP de 
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.
• R. Berber, geboren op 15-04-1963, de datum van het voornemen is 21-06-2019

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


