
Woensdag 9 oktober 2019

COLOFON

Op deze pagina lees je  
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

Spreekuur ombudscommissie
Heeft u een klacht of een vraag over de gemeente Waalwijk? Dat kan 
gaan over alle onderwerpen die te maken hebben met de gemeente. 
Waalwijk heeft een eigen onafhankelijke Ombudscommissie. 
Een lid van de Ombudscommissie luistert naar u tijdens een 
inloopspreekuur op donderdag 17 oktober tussen 15.00 uur en 
16.00 uur in het stadhuis. Aanmelden is niet nodig. 
Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl/ombudscommissie 
of bel naar 06-55227260. 

Op donderdag 10 oktober, tijdens 
de Dag van de Duurzaamheid, 
organiseert Winterdijk30b een 
talkshow. GroenSpraak is een 
talkshow over duurzaamheid in de 
gemeente Waalwijk. Journalist Joep 
Trommelen is de gespreksleider van 
deze avond. Hij gaat onder andere 
in gesprek met Maik van Enckevort 
die in Waspik een modulair huis 
heeft gebouwd en de winnaar is van 
de Duurzaamheidsprijs gemeente 
Waalwijk. 
Iedereen is van harte welkom. 
De avond start om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.30 uur. Je kunt je 
aanmelden via 
www.winterdijk30b.nl

TALKSHOW OVER 
DUURZAAMHEID 

Weg met hondenpoep!

Negen scholen uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik deden in 
februari dit jaar mee aan de Kindertop. Tijdens deze geslaagde middag 
werkten leerlingen samen met wethouders en raadsleden ideeën uit 
die het leefplezier in hun wijk kunnen vergroten. Eén van de scholen 
die meedeed, is de Pieter Wijtenschool uit Waalwijk. Zij werkten samen 
met wethouder Odabasi een idee uit om de hondenpoepoverlast aan 
te pakken op het speelveld naast hun school. Na de Kindertop zijn ze 
met de uitwerking van dit idee aan de slag gegaan. Op woensdag  
2 oktober trapten ze samen met wethouder Odabasi de actie af op het 
speelveld. Met een spandoek en borden vragen de leerlingen aandacht 
voor het probleem, verspreiden zij flyers in de buurt en spreken zij de 
komende tijd hondenuitlaters op ludieke wijze aan.

Leerlingen Pieter Wijtenschool vragen aandacht voor honden-
poepoverlast 

Onderzoek GGD onder jongeren 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of 
heb je een kind in die leeftijd? 
Dan ontvang je misschien een 
uitnodiging (voor je kind) om 
een vragenlijst in te vullen over 
je gezondheid. De GGD Brabant 
Hart voor Brabant organiseert dit 
onderzoek voor 31.000 jongeren 
in het werkgebied. Hoe meer 
jongeren meedoen, hoe beter de 
GGD de gezondheid van jongeren 
in beeld krijgt. 

Wat gebeurt er met de uitkom-
sten? 
De vragen gaan over je gezond-
heid en ook over je leefomgeving, 
leefstijl en welzijn. De resultaten 
van dit onderzoek helpen ge-
meenten te bepalen wat nodig is 
voor jongeren om gezond en vei-
lig te wonen, leven en opgroeien. 
Denk aan gezond schoolbeleid, 
alcoholpreventie en opvoedon-
dersteuning. Hoe meer jongeren 
meedoen aan het onderzoek, hoe 
completer de gegevens en de 
bruikbaarheid van de informatie. 
De GGD publiceert de resultaten 
van het onderzoek medio 2020. 

Check je leefstijl! 
Ben je benieuwd hoe gezond je 
bent? En wil je meer weten over 
gezonde voeding, bewegen, 
roken, alcohol of een gezonde 
leefstijl? Op het einde van de 
vragenlijst kun je een gezond-
heidsadvies ontvangen op basis 
van jouw antwoorden of je kunt 
kiezen voor meer algemene 
informatie en linkjes naar leuke 
websites. 

Uitnodiging ontvangen? 
Als je een uitnodiging hebt ont-
vangen, ben je (is je kind) via een 
steekproef uit het bevolkingsbe-
stand geselecteerd. Voor jongeren 
onder de 16 jaar is toestemming 
van de ouders nodig voor deelna-
me aan het onderzoek. De GGD 
beloont elke twintigste deelnemer 
met een cadeaubon ter waarde 
van tien euro. Daarnaast maak je 
kans op één van de drie cadeau-
bonnen ter waarde van 200 euro! 
Doe jij ook mee? 

Voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers

Je bent iedere dinsdag tussen 
10.00 en 12.00 uur van harte 
welkom in het Parkpaviljoen, 
ingang wandelpark, Grotestraat 
in Waalwijk. Dinsdag 15 oktober 
gaan we samen aan de slag met het 
inkleuren van mandala tekeningen. 
Dit is goed voor de concentratie en 
geeft een ontspannen gevoel

Natuurlijk drinken we ook samen 
een kopje koffie. Consumpties zijn 
voor eigen rekening, wij zorgen voor 
iets lekkers. 

Voor meer informatie: mail of 
bel dementieconsulent Marianne 
de Jongh via 06-13923523 of 
m.d.jongh@dewever.nl

ACTIVITEIT THUIS 
MET DEMENTIE

14-20 oktober 

Milieustraat in Waalwijk 

Opening ‘Ons Heem’

Op zaterdag 5 oktober was de officiële opening van het nieuwe gebouw 
van de Heemkundevereniging Sprang-Capelle. De nieuwe naam van 
het pand ‘Ons Heem’ werd onthuld door de twee ereleden van de 
vereniging, mevrouw A. Haverhals-Willemsz en de heer W. Konings. 
Burgemeester Kleijngeld was ook aanwezig deze ochtend en bekeek 
de mooie exposities. In één van de ruimtes staat het bureau van de 
voormalige burgemeester en is de originele lambrisering uit het oude 
gemeentehuis van Sprang-Capelle aangebracht. 



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

Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 10 oktober, 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. Benoeming en beëdiging voorzitter en 

lid van de rekenkamercommissie
2. Verordening en beleidsregels 

Wmo 2015 en Jeugdhulp
3. Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-

proof, invoeringsfase
4. Eerste herziening Huisvestingsverordening
5. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Hart van Brabant, kredietfaciliteit
6. Terinzagelegging van het ontwerpbesluit om een 

gedeelte van de Zomerdijk (300 m) te Waalwijk 
te onttrekken aan het openbaar verkeer

U bent van harte welkom te komen 
luisteren, maar u kunt deze 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. 0416-683 445) kunt 
u zich aanmelden voor het Waalwijks podium

Sheila Schuijffel – fractievoorzitter D66,  

wil een goede basis voor alle kinderen en jongeren in 

onze gemeente.

Sandra van den Udenhout – raadslid GroenLinksaf, 

voert strijd tegen armoede en vindt dat we meer  

naar elkaar om moeten kijken.

Bea de Jongste – raadslid LokaalBelang,  

zet zich in voor een samenleving waarin 

iedereen meetelt, los van culturele 

achtergrond, talenten of beperkingen.

Wie zijn de raadsleden waar jij op hebt gestemd? 

De raadsleden stellen zich persoonlijk voor op de 

Facebookpagina ‘gemeenteraad Waalwijk’. Volg deze pagina 

en blijf op de hoogte van wat de raad bespreekt en besluit. 

Even voorstellen: 
dit is de 
Waalwijkse raad Deze week op Facebook:

Gemeenteraad Waalwijk



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:
Midden-Brabantweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie E4113, E5672, 
D4072, F3317):  IUP groenprojecten 2019 – 2020 (tst Kap) Ingekomen 
24-09-2019
Nieuwe Zeine 4 Waalwijk: wijzigen woning t.b.v. combinatie burgerwo-
ning en voor maximaal 5 personen kamerbewoning
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsver-
gunningen zijn verleend:
Prof. Eijkmanweg 25 Waalwijk: magazijnverkoop d.d. 25-10-2019 (tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-10-2019
Prof. Kamerlingh Onnesweg 8 Waalwijk: plaatsen/ vervangen handelsre-
clame (tst Bouw) Datum bekendmaking 03-10-2019
Grotestraat 48 Waalwijk: kamergewijze verhuur - uitbreiding huisves-
tingscategorie 1 tot max vijf personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 03-10-2019
Pakketweg 2 Waalwijk: uitbreiding fullfillment center (tst Handelen in 
strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Datum bekendmaking 02-10-2019
Mr. Goeman Borgesiusstr 1 en 3 Waalwijk / Doctor Kuyperlaan 175, 177 
en 179 Waalwijk: herontwikkeling buurtwinkelcentrum (tst Bouw tst Kap 
tst Bouw tst 2.12 lid 1 a sub 2 Wabo tst Bouw tst Bouw) Datum bekend-
making 03-10-2019
Procedures 1a en 3 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:
Jan de Rooystraat 10 Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 14 t.b.v. 
voormalig bijgebouw Datum bekendmaking 02-10-2019
Mr. Goeman Borgesiusstr 1 en 3 Waalwijk / Doctor Kuyperlaan 175, 
177 en 179 Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 2 t/m 10 (Suze 
Groenewegstraat)
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG 
TOT 15-11-2019 IS OPGESCHORT
Prof. Asserweg 24 Waalwijk: reclameborden vervangen door ledscher-
men Datum bekendmaking 03-10-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNINGEN

VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE 
“HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsver-
gunning is verleend:
Grotestraat 165 Waalwijk: omzetting zelfstandige woonruimte naar 
onzelfstandige woonruimte Datum bekendmaking 02-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 
WEKEN IS VERLENGD
Hugo de Grootstraat 2/Grotestraat 127 Waalwijk: omzetting zelfstandi-
ge woonruimte naar onzelfstandige woonruimte Datum bekendmaking 
01-10-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN 
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
-  De heer D.W.A. van Scheppingen ontheffing artikel 35 drank- en 

horecawet  voor de Reünie Scouting AZG op zaterdag 12 oktober 
2019 op de locatie gelegen aan de Loeffstraat 60 in Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 30 september 2019.

- Gemeente Waalwijk voor het evenement Voorlichtingstheater betref-
fende babbeltruc, zakkenrollen en beroving op zaterdag 12 oktober 
2019 gelegen op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 3 oktober 2019.

Procedure 3 is van toepassing.

Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een 
aanvraagformulier indienen bij het college van Waalwijk. Dit formulier 
staat op: www.waalwijk.nl onder Evenementen.

RUIMTELIJKE ORDENING

GEACTUALISEERD EXPLOITATIEPLAN BESTEMMINGSPLAN 
DRIESSEN, WAALWIJK
Bij vaststelling van het bestemmingsplan Driessen heeft de gemeen-
teraad op 14 juni 2013 tevens het globaal exploitatieplan Driessen 
vastgesteld.
Onder toepassing van artikel 6.15 lid 3 Wro maakt het college van 
Waalwijk bekend dat de raad in zijn vergadering van 4 juli 2019 bij de 
vaststelling van de Nota Grondexploitatie 2019 tevens het geactuali-
seerde globale exploitatieplan 2019 voor bestemmingsplan Driessen 
heeft vastgesteld. 

Het plangebied van bestemmingsplan Driessen ligt ten zuiden van het 
Halve Zolenfietspad, ten westen van de provinciale weg N261/Midden-
Brabantweg, ten noorden van de bestaande bebouwing van de kern 
Sprang en ten oosten van de Bernhardstraat/Julianalaan.
De gemeente voert deze herziening door vanwege de wettelijke ver-
plichting op grond van artikel 6.15 Wet ruimtelijke ordening om het 
exploitatieplan ten minste één keer per jaar te herzien. Het betreft een 
herziening op niet structurele onderdelen van het exploitatieplan. Tegen 
dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. 
Het vaststellingsbesluit en geactualiseerd exploitatieplan is langs elek-
tronische weg raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl met ID nr. 
NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2019-EX01 en via de website van de 
gemeente, www.waalwijk.nl, zie onder ruimtelijke plannen in procedure, 
diversen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer H. Gillis van 
team TREW via telefoonnummer 0416-683830.

MILIEU

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn alge-
mene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
-   Groenstraat 25, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 oktober 
2019 tot en met 6 november 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 openings-
tijden.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de front-office Bouwen, 
wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel. 
0416-683456.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor alge-
mene regels zijn vastgesteld. Het gaat om de oprichting of verandering 
van de werking van de inrichtingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer:
-   Handelsonderneming Fun Sales B.V, Prof. Asserweg 24 Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 oktober 
2019 tot en met 6 november 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 openings-
tijden. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de front-office 
Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belas-
tingen,  tel. 0416-683456.

VERKEER

OPLAADPLAATS ELEKTRISCHE VOERTUIGEN HET FORT
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het langs Het Fort twee 
oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen heeft aangewezen. Deze 
plaatsen zijn globaal gelegen tegenover huisnummer 144. Deze 
aanwijzing gaat niet ten koste van het aantal als zodanig aangewezen 
parkeerplaatsen.

Het betreffende verkeersbesluit is op donderdag 26 september 2019 
gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot vrijdag 
8 november 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.

Oranjeplein-zuid: 30-09-2019 t/m 16-11-2019 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.

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:
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.

Hoofdstraat tussen Nederveenweg en Wendelnesseweg Oost: 14-10-
2019 t/m 25-10-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. 
Omleiding via Wendelnesseweg Oost – Nieuwe Vaart – Capelseweg – 
Waspikseweg – ’s-Gravenmoerseweg – Spoorstraat – Schoutstraat – ’t 
Vaart – Waspiksedijk. 

Kruising van der Duinstraat / Dijkstraat: 14-10-2019 t/m 19-10-2019 
i.v.m. reconstructie kruispunt.

Luzerne tussen kruising Heggewikke/Ereprijs en Luzerne/Kievit: 14-10-
2019 t/m 24-10-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

Waspik:
Irenestraat: 07-10-2019 t/m 17-11-2019 i.v.m. reconstructie.

Jan van Erpstraat nr. 6 t/m 20: 23-09-2019 t/m 24-10-2019 i.v.m. recon-
structie.

Brug tussen Schoutstraat en Leeuwerik: 21-10-2019 t/m 27-10-2019 
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. Omleiding via Schoolstraat en 
Stationslaan.

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.

• I. Sari, geboren op 20-02-1983, de datum van het voornemen is 03-
09-2019, het besluit is genomen op 02-10-2019

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.

• I.A. Gritto, geboren op 31-03-2009, de datum van het voornemen is 
27-09-2019

• J.M. Perts, geboren op 26-03-1991, de datum van het voornemen is 
27-09-2019

• M.M. Pattikawa, geboren op 14-10-1961, de datum van het voorne-
men is 27-09-2019

• V.L. Susan, geboren op 26-07-1976, de datum van het voornemen is 
01-10-2019

• R.M. Correia, geboren op 06-05-1974, de datum van het voornemen 
is 02-10-2019

• P.J. Gapinski, geboren op 23-04-1994, de datum van het voornemen 
is 02-10-2019

• A.D. Nitu, geboren op 18-11-1988, de datum van het voornemen is 
02-10-2019

• C. Ionescu, geboren op 30-01-1992, de datum van het voornemen is 
02-10-2019

• C.A. Paul, geboren op 16-03-1993, de datum van het voornemen is 
02-10-2019

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


