
Woensdag 27 november 2019

De gemeente Waalwijk zamelt 
plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen zoals blik en drank-
kartons bij elkaar in. Samen 
noemen we deze verpakkingen 
PMD-afval. Weet jij wat er bij dit 
afval mag?

Test het hieronder!

Twijfel je of iets bij het PMD kan?
Stel jezelf de volgende vragen:
-  Is het verpakkingsmateriaal?
-  Is het gemaakt van plastic of 

blik of is het een drinkpak?
-  Is het leeg?
Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij 
het PMD. Ergens ‘nee’? Dan is 
het geen PMD.

PMD, 
WAT MAG JE ERMEE? 
DOE DE TEST

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

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 13 december  
gaan we een mooi winters 
bloemstukje maken. Kom jij ook? 
Natuurlijk drinken we ook samen 
een kopje koffie. Consumpties 
zijn voor eigen rekening, wij 
zorgen voor iets lekkers. 

Voor meer informatie: bel met 
Karin Hesselberth, vrijwilliger 
Thuis met Dementie, 
via 06-12421314. 

ACTIVITEIT THUIS 
MET DEMENTIE

Ja.

Trouwlocaties
In Waalwijk kun je trouwen in de 
trouwzaal van het voormalige 
gemeentehuis aan het Raad-
huisplein in Waalwijk. Ook is 
het voortaan mogelijk om te 
trouwen in het Fletcher Hotel 
Waalwijk en Atelier Winterdijk 
30b.

Trouwlocatie voor één dag
Je kunt er voor kiezen om een 
locatie in de gemeente één-
malig tot trouwlocatie te laten 
benoemen. Hiervoor kun je een 
aanvraag doen bij de gemeente. 
Nadat de locatie is goedgekeurd 
kun je trouwen op je droomloca-
tie, zelfs in je eigen tuin. 

Trouwlocatie aanvragen voor 
ondernemers
Ondernemers kunnen er sinds 
dit jaar voor kiezen om een 
trouwlocatie te maken van hun 
bedrijf. Als de bedrijfslocatie aan 
alle voorwaarden voldoet wordt 
de locatie voor vijf jaar benoemd 
tot trouwlocatie in de gemeente 
Waalwijk. De trouwlocatie komt 
dan ook in het overzicht te staan 
van trouwlocaties op de website 
van de gemeente Waalwijk.

Kijk voor meer informatie over 
trouwen in Waalwijk op 
www.waalwijk.nl/trouwen 

Leuk je te ontmoeten!
Uitnodiging inwoners Waalwijk-Zuid

Heb je een brandende vraag aan wethouder Dilek Odabasi? 
Zij beantwoordt deze graag! Daarom nodigt zij, als wijkwethouder, 
inwoners van Waalwijk-Zuid (St. Antoniusparochie, Bloemenoord, 
Meerdijk en Zanddonk) graag uit om langs te komen op maandag  
9 december tussen 14.00 en 15.00 uur in buurthuis Zanddonk.  
Je kunt binnenlopen op een moment dat jou het beste uitkomt.  
Tot dan! 

Bijeenkomst over scheiden  
goed bezocht
Op 20 november bezochten 170 bezoekers de bijeenkomst over 
scheiden die de gemeente Waalwijk organiseerde. Het thema was ‘uit 
elkaar….. en de kinderen dan?’
De sprekers waren onder meer jongere(n) van het jongerenplatform 
Villa Pinedo, oud-minister en voorzitter landelijk platform ‘scheiden 
zonder schade’ Mr. André Rouvoet en kinderbehartiger Marieke Lips 
over de rechten van kinderen, hun positie en ervaringen. De bijeen-
komst viel samen met de week van de kindermishandeling. Daarom 
stond het kind bij ‘de scheiding’ centraal. Tijdens de bijeenkomst is 
ook het programma ‘Kansrijke Start’ gelanceerd en opende wethouder 
Dilek Odabasi het Waalwijkse Scheidingsloket. Op de website –  
www.alsjeuitelkaargaat.nl – lees je meer informatie over scheiden.

Exposeren in stadhuis Waalwijk: 
iets voor jou?

Maak je mooie schilderijen of bijzondere foto’s? En wil je anderen 
inspireren? Dat kan met een expositie in de hal van het stadhuis! 
Wij bieden (amateur)schilders en fotografen de mogelijkheid om 
hun werk, voor een aantal weken, te exposeren in de hal van het 
stadhuis. Interesse? Stuur een mail naar Edwin Verbakel via  
info@waalwijk.nl Vermeld hierin je NAW-gegevens en informatie 
over jouw (kunst)werken inclusief een aantal foto’s.

Afvalkalender vanaf 2020 alleen 
digitaal
De jaarlijkse afvalkalender valt dit 
jaar niet meer in de brievenbus! 
Steeds meer mensen hebben een 
smartphone en/of tablet. Ook als 
gemeente werken wij steeds meer 
digitaal. De kalender is vanaf 
2020 alleen digitaal te raadplegen 
via de gratis app AfvalWijzer en 
via www.mijnafvalwijzer.nl  
Op www.mijnafvalwijzer.nl kun je 
de kalender ook zelf downloaden 
en uitprinten. 

Heb je hulp nodig bij het down-
loaden van de app, het printen 
van je kalender of heb je geen 
smartphone, computer of tablet? 
Neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum via  
0416-683456. 



Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 28 november in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium 
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort 
toelichten en overhandigen aan de raad. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag 
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445. 

Aansluitend Forum 
De raad bespreekt met inwoners en organisaties 
het bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk leven’

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

Vervolgens kunnen raadsleden vragen 
aan het college stellen over het onderwerp 
dat bij het Forum is besproken én over 
raadsvoorstellen van onderstaand Besluit (A).

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Legesverordening 2020 en verordening 

Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) 2020
- Vervanging leden Ruimtelijke 

Kwaliteitscommissie (RKc)
- Gedeelten van de percelen Grotestraat 

239 in Waalwijk de bestemming 
van openbare weg te geven.

- Bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk leven!’
- Najaarsbericht 2019
- Werkgeversvereniging OMWB
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo

- Vaststellen verordening Afvalstoffenheffing 
2020 en verordening Rioolheffing 2020. 

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 19 december.

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen 
staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445)  
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks podium  
en het Forum.

Praat mee met de raad over het bomenbeleid op 28 november. Laat je horen!           

Hoe gaan we in Waalwijk met bomen om? Vinden we dat we zonder meer een boom 
moeten kunnen kappen in eigen tuin? Is schaduw van een boom op een zonnepaneel 
een goede reden voor snoei of kap? Wat doen we als buurtbewoners last hebben van 
blaadjes, stuifmeel of luizenplak?

Over deze en andere kwesties rond bomen moet de raad binnenkort beslissen.
Daarom wil de raad graag jouw mening horen. Praat mee op 28 november 19.30 uur 
in het stadhuis. Aanmelden kan tot 28 november 12.00 uur bij griffie@waalwijk.nl of 
bel (0416)683445. Meer informatie: waalwijk.notubiz.nl

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:
Wolfsnest 6 Sprang-Capelle: kappen 1 berk (tst Kap) Datum ontvangst 
12-11-2019
Kloosterweg 27 Waalwijk: plaatsen tijdelijke zendmast (tst Bouw tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 19-11-2019
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 is verklaard, omdat de 
aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Johann Strausstraat 35 Waalwijk: plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(tst Bouw) Datum bekendmaking 21-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsver-
gunningen zijn verleend:
Benedenkerkstraat 70 Waspik: vernieuwen kozijnen, schilderwerk gevels 
en reparatie ornamenten (tst Bouw tst Wijzigen Gem. monument) 
Datum bekendmaking 19-11-2019

Van Hilststraat 19 Waalwijk: plaatsen magazijnstellingen in distributie-
centrum (tst Bouw) Datum bekendmaking 19-11-2019
Nieuwevaart 38 Sprang-Capelle: vergroten woning op bestaande 
uitbouw (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 21-11-2019
Calèche 1 Waalwijk: uitbreiden woning (tst Bouw) Datum bekendma-
king 21-11-2019
Vincent van Goghlaan 16 Waalwijk: vestigen accountantskantoor in 
bijgebouw (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendma-
king 21-11-2019
Prof. Asserweg 1 t/m 3 Waalwijk: intern verbouwen leisurecentrum (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 21-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG
MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Industrieweg 98-100 Waalwijk: plaatsen informatiezuil (tst Bouw tst 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 21-11-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN 
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:

- Voetbalvereniging W.S.C. voor het houden van een loterij met een 
prijsbepaling op 17 mei 2020. Besluit is verzonden op 20 november 
2020.

- De heer Stolwijk voor het organiseren van een sponsorloop 3FM 
Serious Request. Op vrijdag 20 december 2019 in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 22 november 2019.

- Agro Nova B.V. voor een verkoopvergunning voor vuurwerk voor 
het ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen 
aanwezig te houden van consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 
december 2019, gelegen aan de van der Duinstraat 128 in Sprang-
Capelle. Besluit is verzonden op 22 november 2019.

- Nachtwinkel Waalwijk voor het schenken van alcohol in het slijtersbe-
drijf Nachtwinkel Waalwijk op de locatie Grotestraat 309 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 22 november 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 Vrije Tijd, Evenementen

RUIMTELIJKE ORDENING

VASTGESTELD (GEWIJZIGD) BESTEMMINGSPLAN “WAALWIJK, 
TILBURGSEWEG 1”.

Inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Waalwijk, Tilburgseweg 
1” met bijbehorende documenten liggen met ingang van 28 november 
2019 gedurende 6 weken (t/m 8 januari 2020) voor een ieder ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang 
Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op 



di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de 
inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). 

Tevens is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbeho-
rende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de 
gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in pro-
cedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN 
nummer NL.IMRO.0867.BPWWTilburgseweg1-VS01. Bij verschillen tus-
sen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, 
is de digitale versie bepalend. 

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan
Naast een aantal aanpassingen en wijzigingen in de toelichting, zijn 
de planregels ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan als volgt 
aangepast (vervallen functie fastfood en verduidelijking begrip “zalen-
verhuur”):

Regel: 1.50 sub a onder 2
Aanpassing: Deze definitie is aangepast, waardoor onder restaurant 
verstaan wordt: restaurant zonder bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, 
chinees, fastfood restaurants).

Regel: 3.1.1 onder b
Aanpassing: Deze regel is aangepast waardoor onder meer fastfood-res-
taurant uit het programma is gehaald. Wat betreft toegestane functie is 
nu uitgesloten: ‘restaurant zonder bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, 
chinees, fastfood restaurants)’

Regel: 1.50 sub b
Aanpassing: De zinsnede ‘zonder regulier gebruik ten behoeve van 
feesten en muziek/dansevenementen’, is geschrapt.

Regel:1.78
Aanpassing: Aan de begripsbepaling wordt “zalenverhuur” toegevoegd:
de verhuur van zaalruimte voor horeca-activiteiten ten dienste van 
zakelijke bijeenkomsten alsmede vergaderingen, congressen, product-
presentaties, diners, ceremonies, recepties en overige bijeenkomsten in 
besloten kring. Onder zalenverhuur valt niet de exploitatie ten behoeve 
van discotheek, casino, partycentrum, automatenhal, dans - en / of 
muziekevenementen of andere daarmee qua ruimtelijke uitstraling 
vergelijkbare activiteiten.

Artikel 1.78 wordt vernummerd naar artikel 1.79.

Regel: 3.5 (ambtshalve wijziging)
Aanpassing: De voorwaardelijke verplichting t.b.v. waterberging is 
gewijzigd.  Zo dient de waterberging te zijn gerealiseerd voordat gestart 
wordt met de bouwwerkzaamheden. Verder werd de minimale grens 
van verharding van 2.000 m2 overbodig geacht.     

Regel: 3.5
Aanpassing: De voorwaardelijke verplichting m.b.t. het realiseren van 
een geluidscherm is komen te vervallen. 

Regel: 5.4.
Aanpassing: Er is een artikel toegevoegd aan de algemene bouwregels, 
vanwege de ligging in het zogenaamde kernlint. 

Beroep
Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroep-
schrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
U bent een belanghebbende indien: 
- u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestem-

mingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning;
- u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u rede-

lijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen 
het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerp omgevingsvergun-
ning;

- uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. 
U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te 
hebben ingediend.

Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hier-
voor is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift moet ondertekend 
zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, 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). U kunt ook digitaal 
beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de 
plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: 
de heer B. Vorster 0416-683638 (werkzaam di., do. en vr.), bvorster@
waalwijk.nl

VERKEER

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:
Geen wegafsluitingen

Sprang-Capelle:
Kruising Heggewikke / Ereprijs:
21-11-2019 t/m 29-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

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.

• M.R. Kedziora, geboren op 10-06-1988, de datum van het voorne-
men is 15-10-2019, het besluit is genomen op 18-11-2019.

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.

• L.S. Iordache, geboren op 03-08-1997, de datum van het voornemen 
is 20-11-2019

• V.S. Angelov, geboren op 13-12-1992, de datum van het voornemen 
is 22-11-2019

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


