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Subsidieregeling sporttalenten

Sinds 1 september 2019 is de 
‘Subsidieregel Sporttalenther-
kenning en talentontwikkeling 
excellente sportamateurs’ 
uitgebreid. Ook individuele 
sporters kunnen hier nu gebruik 
van maken. Wil je hiervoor in 
aanmerking komen? Dien dan 
een aanvraag in vóór 1 oktober 
2019 bij de gemeente Waalwijk. 

Via www.waalwijk.nl/subsidies 
kan een zogenaamde waarde-
ringssubsidie voor 2020 worden 
aangevraagd. Er is jaarlijks  
€ 25.000 beschikbaar. Als de 
totale aanvragen dit budget 
overschrijden worden de te 
verstrekken subsidies met het 
bedrag van overschrijding naar 
rato verdeeld.  

In onze gemeente willen we de 
jeugd behouden voor de sport-
vereniging en sporttalenten de 
kans geven zich te ontwikkelen. 
Begeleiding en goede training is 
nodig om uitval op latere leeftijd 

te beperken en om groei naar 
een hoger niveau te bevorderen. 
Inmiddels worden regionale 
hand- en volleybalscholen on-
dersteund. 

Daarnaast kennen we in onze 
gemeente een aantal individuele 
sporters op topsportniveau met 
een NOC*NSF Talentstatus, 
LOOT-status of deelname aan 
een regionaal trainings- of oplei-
dingscentrum. In overleg wordt 
vanuit deze subsidieregeling 
door de gemeente bijgedragen 
in de kosten voor trainingen, 
talentenkampen en -toernooien. 
De individuele sporter moet 
kunnen aantonen hiervoor geen 
of onvoldoende bijdrage te ont-
vangen in de vorm van subsidie, 
sponsoring of inkomen. 

Meer weten over deze subsi-
diemogelijkheid? Neem dan 
contact op met Ans Maijers,  
Beleidsadviseur Sport en bewe-
gen via amaijers@waalwijk.nl

Zwerfafval

Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval 
dat - bewust of onbewust - is achtergelaten of beland op plekken 
waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur. Zwerfaf-
val bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsaf-
val zoals snoepwikkels, flesjes en blikjes. Zwerfafval zorgt voor een 
rommelig en soms onveilig straatbeeld en is erg schadelijk voor het 
milieu en de dieren. Ook zakken die naast afvalcontainers worden 
gezet, veroorzaken zwerfafval. Deze zakken worden door dieren 
opengescheurd waardoor het vuil gaat rondslingeren. 

Het afbreken van zwerfafval
Voor veel producten worden verschillende soorten plastic gebruikt. 
Zelfs in een sigarettenpeuk zit plastic. De meest gebruikte plas-
tics breken heel langzaam af in micro stukjes die nooit compleet 
vergaan. Zo blijft het plastic schadelijk voor planten en dieren op 
het land en in het water en krijgen ook wij mensen zelfs het plastic 
binnen. Vaak duurt het erg lang voordat zwerfafval afbreekt. Wist je 
dat sommige afvalsoorten zelfs helemaal niet afbreken?

• Papieren zakdoek of stuk keukenrol: minimaal 1 maand 
• Kartonnen drinkpakken: minimaal 6 maanden
• Bananenschil: 6 maanden tot 1 jaar
• Sinaasappelschil: minimaal 2-12 jaar
• Sigarettenpeuk: minimaal 2-12 jaar
• Kauwgom: minimaal 20 jaar
• Blikje: minimaal 50 jaar
• Chipszak: 50-75 jaar
• Glas: breekt niet af
• Plastic zak: breekt niet af
• Petfles: breekt niet af
• Batterij: grootste vervuiler. Chemicaliën hierin breken niet af en 

blijven altijd giftig.

Afval dat op straat belandt, wandelt niet zelf naar de afvalbak. Het 
zwerft rond, door onze buurten en parken, over onze sportvelden en 
stranden. Zorg dat jouw afval netjes in de afvalbak belandt. Samen 
houden we onze gemeente schoon. 

Word ZAP-er! 
Wil jij je steentje bijdragen aan een schonere gemeente? Word Zwerf 
Afval Pakker (ZAP-er). ZAP-ers zijn inwoners van de gemeente Waal-
wijk die zich op vrijwillige basis inzetten voor het schoonhouden 
van hun eigen buurt. Hiervoor krijgen zij van de gemeente bepaalde 
hulpmiddelen aangereikt, zoals een veiligheidsvest, handschoenen, 
afvalgrijpers en afvalzakken. Het verzamelde zwerfafval wordt koste-
loos door de gemeente opgehaald. 
Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl/zappers 

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, 
te leven, te ondernemen en te verblijven. Dat willen we graag zo hou-
den en versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook 
samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties aan een schone, groene en duurzame stad. Goede afvalscheiding 
draagt hieraan bij. Afval is namelijk geen afval, maar een waardevolle 
grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe producten 
worden gemaakt.

Op zaterdag 16 november 
2019 vindt de achtste editie 
van Waalwijk Ontmoet plaats. 
De gemeente Waalwijk reikt 
tijdens deze feestavond prijzen 
uit aan vrijwilligers, sporters en 
cultuurvertegenwoordigers voor 
hun bijzondere prestaties van 
het afgelopen jaar. De feestavond 
vind ook dit jaar plaats in het 
Mandemakers Stadion. Kandidaten 
kunnen makkelijk en snel online 
worden voorgedragen. Dit kan 
nog tot 30 september! Kijk voor 
alle informatie over Waalwijk 
Ontmoet op www.waalwijk.nl/
waalwijkontmoet

WAALWIJK ONTMOET

Kort voor de zomer 
introduceerde we de WeHelpen 
Whapp: de app om in contact 
te komen met mensen in de 
buurt. Met die app is het nog 
gemakkelijker om iemand te 
vinden die bijvoorbeeld wil 
helpen met klusjes in en rondom 
huis, met gezelschap houden en 
het regelen van vervoer.

Zoeken en vinden
Inmiddels zijn bijna honderd 
mensen in Waalwijk, Waspik 
en Sprang-Capelle aangesloten 
bij de app-groep. Ook het 
inloopspreekuur in de 
bibliotheek op woensdagmiddag 
wordt goed bezocht. Bezoekers 
krijgen daar informatie en hulp 
bij het opstellen van een goede 
vraag via Whapp. De kans op een 
match is groter als je duidelijk 
maakt waar het precies om gaat, 
hoe lang het duurt en waarom je 
het vraagt. 

Successen
De afgelopen maanden zijn er 
veel reacties gekomen op de 
hulpvragen. Er is eigenlijk maar 
één vraag die telkens terugkomt: 
‘we zoeken meer gebruikers dus 
wie whappt er mee?’
Meer informatie via:
www.whapp.nl

IK WHAPP, 
WHAPP JIJ AL? 

Heb jij het meest duurzame idee 
of afgerond project? Doe dan mee 
aan de Duurzaamheidsprijs 2019 
en win! De Duurzaamheidsprijs 
Waalwijk 2019 wordt op woens-
dagavond 9 oktober tijdens een 
feestelijke bijeenkomst uitgereikt.
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/duurzaamheids-
prijs

www.waalwijk.nl



U bent van harte welkom:

Donderdag 19 september 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. 0416-683445. 
 
Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert 
het college de raad over: 
- Bomenbeleid
- Tussenevaluatie gebiedsgericht werken team WijZ

In de vragenronde stellen raadsleden vragen over 
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de agenda 
van Besluit (A) op 26 september (zie hieronder).

Donderdag 26 september 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. 0416-683445. 

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Burgerinitiatief woonwijk De Amstel
- 'Ingekomen stukken nrs. 168 en 168a van HSV 

Maar Geduld Hebben over verplaatsing jachthaven

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Ontwerpbesluit onttrekken gedeelte 

Zomerdijk openbaar verkeer
- Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-

proof, invoeringsfase
- Verordening en beleidsregels 

Wmo 2015 en Jeugdhulp
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Hart van Brabant, Kredietfaciliteit
- Eerste herziening Huisvestingsverordening
- Burgerinitiatief woonwijk De Amstel

Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het 
onder vermelding van het onderwerp. 

Tijdens het kort Besluit (A) 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 10 oktober.

Besluiten raadsvergadering op 12 september
Op 12 september was er een openbare 
raadsvergadering, Debat & Besluit (B). De 
besluitenlijst van deze vergadering vindt u op 
www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem 
contact op met de griffie, tel 0416-683445. 

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen 
staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683445) 
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks 
podium én voor 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 omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van 
toepassing is, heeft ontvangen:
Taxandriaweg-West Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie L, nr. 893): plaatsen 
infomast (tst Bouw) Ingekomen 03-09-2019
Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle: brandveilig gebruik hotel (tst brand-
veilig gebruiken bouwwerk) Ingekomen 11-09-2019
Stationsstraat 26 Waalwijk: plaatsen nieuwe handelsreclame (tst Bouw) 
Ingekomen 05-09-2019
Vrouwkensvaartsestraat 28 Waspik: bouw ondergrondse stalling/kelder 
(tst Bouw tst. Werk uitvoeren) Ingekomen 10-09-2019
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:
Prof. Asserweg 1a Waalwijk: plaatsen overkapping/luifel t.b.v. KFC (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 16-09-2019
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsver-
gunningen zijn verleend:
Herman Boerhaavestraat 19 Waspik: bouwen woonhuis (tst Inrit- of 
uitrit tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Datum bekend-
making 11-09-2019
Zomerdijk Waalwijk (oostelijke insteekhaven): realiseren diverse voor-
zieningen voor realisatie insteekhaven (tst Bouw tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 13-09-2019
Spuiweg 3 Waalwijk: plaatsen bulktank tbv stikstof, bulkopslag van pre-
mixen en gebruik van zeepdoseerinstallatie (tst Bouw tst Milieu) Datum 
bekendmaking 12-09-2019
Stationsstraat 22 Waalwijk: wijzigen brandscheidingen/brandcompar-
timentering van winkelpand en plaatsen airco-unit (tst Bouw) Datum 
bekendmaking 12-09-2019
Westeinde 34 Waalwijk: herbouw woning na brandschade op bestaande 
fundering (tst Bouw) Datum bekendmaking 11-09-2019
Wilhelminastraat 16 Waalwijk: restauratie gemeentelijk monument (tst 
Gem. monument) Datum bekendmaking 17-09-2019

Nieuwevaart 24 Sprang-Capelle: kappen zieke kastanjeboom (tst Kap) 
Datum bekendmaking 17-09-2019
Gompenstraat 37 Waalwijk: uitbreiden bedrijfspand (tst Bouw) Datum 
bekendmaking 12-09-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG 
TOT 10-10-2019 IS OPGESCHORT
Mr. Goeman Borgesiusstraat 1 en 3/Doctor Kuyperlaan 175 t/m 179 
Waalwijk: herontwikkeling buurtwinkelcentrum (tst Bouw tst Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 10-09-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsver-
gunning is verleend:
‘t Vaartje 2 Waspik: brandveilig gebruiken pand t.b.v. dagbesteding (tst 
brandveilig gebr. bouwwerk) Datum ter inzage legging 19-09-2019
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 nummeraanduidingen zijn genomen:
’t Vaartje 2 Waspik: Intrekken nummeraanduiding 2 Vaststellen num-
meraanduidingen 2, 2a en 2b Datum bekendmaking 11-09-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 37, Waspik: Vaststellen nummeraandui-
ding 19 Datum bekendmaking 11-09-2019
Gompenstraat 37 Waalwijk: Vaststellen nummeraanduiding 39 Datum 
bekendmaking 12-09-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN

STANDPLAATSVERGUNNINGEN
De volgende standplaatsvergunning is verleend per 1 oktober 2019: 
Grillpaleis, vertegenwoordigd door de heer A. Jongerden, voor de 
verkoop van verse en gegrilde kipproducten op de volgende dagen en 
locaties:
- iedere woensdag op het Raadhuisplein te Sprang-Capelle van 8.00u 

tot 22.00u;
-  iedere zaterdag op het Dorpsplein te Waspik van 8.00 u tot 22.00u;

Het besluit is verzonden op 9 september 2019.

Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen 
met de front office Bouwen, Woon- en Leefomgeving, tel. 0416-683456. 
De procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN 
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
- Jeugdloterij voetbalvereniging Neo & voor het houden van een loterij 

met een prijsbepaling op 6 december 2019. 

Het besluit is verzonden op 10 september 2019.

VERKEER

MAXIMUM SNELHEID SPOORBAANWEG, KOESTEEG EN MEI-
DOORNWEG NAAR 60 KILOMETER PER UUR EN MEIDOORNWEG 
ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR BESTEMMINGSVERKEER
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten de maxi-
mum snelheid op de Spoorbaanweg, Koesteeg en Meidoornweg van 80 
kilometer per uur te verlagen naar 60 kilometer per uur. Tevens wordt 
de Meidoornweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd 
aantoonbaar bestemmingsverkeer. 

Het volledige verkeersbesluit is op donderdag 12 september 2019 gepu-
bliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot donderdag 
24 oktober 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeen-
tehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

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

INSTELLEN 30 KILOMETER PER UUR IN DE PROFESSOR PIERSON-
STRAAT
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten de 
maximum snelheid in de Professor Piersonstraat van 50 kilometer per 
uur te verlagen naar 30 kilometer per uur. Dit past bij het gebruik en de 
inrichting van de Professor Piersonstraat en sluit aan bij de bestaande 
30 kilometer per uur zone aan het Laageinde.

Het volledige verkeersbesluit is op donderdag 12 september 2019 gepu-
bliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot donderdag 



24 oktober 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeen-
tehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

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

WIJZIGING VENSTERTIJDEN LAAD- EN LOSPLAATS HERTOG JAN- 
STRAAT WAALWIJK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten de tijden 
waarop de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Hertog Janstraat, 
ter hoogte van de aansluiting met de Grotestraat, op werkdagen mogen 
worden gebruikt voor het laden en lossen van goederen te wijzigen van 
06–11 uur in 19–23 uur. Dit besluit is genomen in verband met een 
in de onmiddellijke omgeving van deze parkeerplaatsen gevestigde 
nachtwinkel.

Het volledige verkeersbesluit wordt op donderdag 12 september 2019 
gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot vrijdag 
25 oktober 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeen-
tehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

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

VERKEERSMAATREGELEN BERNHARDSTRAAT SPRANG-CAPELLE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten de 
vrachtwagenparkeerplaats aan de Bernhardstraat in Sprang-Capelle te 
sluiten en geschikt te maken voor het parkeren van personenauto’s. 
Daarnaast heeft het besloten van de onlangs aan de westzijde van de 
weg aangelegde parkeerstrook de twee parkeerplaatsen die het dichtst 
bij de ingang van het daar gelegen sportcomplex zijn gelegen aan te 
wijzen als gehandicaptenparkeerplaatsen. Nu het aantal parkeerplaat-
sen is uitgebreid geldt een parkeerverbod voor de Bernhardstraat tussen 
rotonde Vrijhoeve en de Bolderik, met uitzondering van de als zodanig 
aangegeven parkeerplaatsen.

Deze besluit zijn genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid 
met name op die momenten dat er activiteiten plaatsvinden op het 
sportcomplex.

Het volledige verkeersbesluit wordt op donderdag 12 september 2019 
gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot vrijdag 
25 oktober 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeen-
tehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

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

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.

Asfaltonderhoud:
De komende tijd wordt asfaltonderhoud verricht in de gehele gemeente 

Waalwijk door Rasenberg uit Breda. Hierdoor kan voor korte tijd een 
weg (deels) worden afgesloten. Het verkeer wordt dan plaatselijk omge-
leid of er worden verkeersregelaars ingezet. U kunt persoonlijk worden 
benaderd met het verzoek uw auto te verplaatsen.

Waalwijk:
Thorbeckelaan, gedeelte Pieter Vreedestraat - Oranjeplein: 19-08-2019 
t/m 12-10-2019 i.v.m. reconstructie.

Groen van Prinstererlaan tussen rotonde tot kruising Molenvlietstraat: 
12-08-2019 t/m 09-11-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via Teister-
bantlaan – Ambrosiusweg - Putstraat.

Weteringweg tussen Gansoyensesteeg en Valkenvoortweg: 21-08-2019 
t/m 27-09-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. Omlei-
ding via Altenaweg – Sluisweg – Zomerdijk – Heusdenseweg – Provinci-
aleweg – Valkenvoortweg. Voor fietsers is het wegvak nog toegankelijk.

Midden Brabantweg t.h.v. kruising van Schijndelstraat: 19-09-2019 van 
19.00 u. tot 06.00 u. i.v.m. asfaltonderhoud.

Schutweg tussen Keurweg en Kleiweg: 19-09-2019 van 19.00 u. tot 06.00 
u. i.v.m. asfaltonderhoud.

Kleiweg tussen Zijlweg en Veerweg: 19-09-2019 van 19.00 u. tot 06.00 u. 
i.v.m. asfaltonderhoud.

Grotestraat tussen Wilhelminastraat en Sint-Jansplein: 23-09-2019 t/m 
11-10-2019 i.v.m. werkzaamheden aan de bestrating. Het centrum is 
bereikbaar via het Sint-Jansplein – Grotestraat en via de Stationsstraat.

Sprang-Capelle:
Rotonde Bevrijdingsweg en kruising van Haestrechtstraat/Vaartstraat: 
16-09-2019 t/m 30-09-2019 i.v.m. reconstructie.

Hoofdstraat tussen Wendelnesseweg Oost en nr. 40: 23-09-2019 t/m 
11-10-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. Omleiding 
via Wendelnesseweg Oost – Heistraat – Julianalaan – Hogevaart – Lab-
begats Vaartweg – Sasweg/Dellenweg – Veerweg.

Tolweg: 25-09-2019 i.v.m. asfaltonderhoud.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basisregistratie persoonsgegevens 
(BRP) staan ingeschreven. Het college van B&W heeft op grond van 
artikel 2.22 Wet BRP besloten de adresgegevens van onderstaand 
personen met ingang van de datum van het voornemen 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.

• P. Mogielnicki, geboren op 24-03-1994, de datum van het voornemen 
is 07-08-2019, het besluit is genomen op 09-09-2019.

• Z. Sekmen, geboren op 17-05-1991, de datum van het voornemen is 
19-08-2019. Het besluit is genomen op 12-09-2019.

• L.R. Dutkowski, geboren op 22-12-1987, de datum van het voorne-
men is 21-08-2019. Het besluit is genomen op 13-09-2019.

• S.P. Cierniak, geboren op 16-02-1995, de datum van het voornemen 
is 21-08-2019. Het besluit is genomen op 13-09-2019.

• E.S. Shaban, geboren op 15-08-1995, de datum van het voornemen is  
21-08-2019. Het besluit is genomen op 13-09-2019.

Procedure 3 is van toepassing.

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

Het college van B&W maakt bekend dat zij het voornemen heeft om 
op grond van artikel 2.22 Wet BRP de adresgegevens van 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 adres-
informatie 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.

• M.J. Polata, geboren op 16-07-1963, de datum van het voornemen is 
• 09-09-2019.
• F.V. De Mascarenhas Teixeira, geboren op 19-11-1964, de datum van 

het voornemen is 09-09-2019.
• P. Marti Diaz, geboren op 16-09-1985, de datum van het voornemen 

is 09-09-2019.
• E. Szczubret, geboren op 05-06-1984, de datum van het voornemen is 

09-09-2019.
• A.J. de Vicente Cadena, geboren op 20-04-1972, de datum van het 

voornemen is 09-09-2019.
• M.A. Moreira Pires Da Costa, geboren op 29-04-1994, de datum van 

het voornemen is 09-09-2019.
• I. Katinaite, geboren op 28-12-1995, de datum van het voornemen is 

12-09-2019.
• I. Altintas, geboren op 01-07-1968, de datum van het voornemen is 

12-09-2019.
• J. Mustafa, geboren op 17-01-1999, de datum van het voornemen is 

12-09-2019
• K.C.C.M. Verboven, geboren op 16-02-1998, de datum van het voor-

nemen is 13-09-2019

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


