
Woensdag 11 december 2019

GFT, wat doe jij ermee?
Tip: bewaar kliekjes op de goede 
manier

In het kader van de campagne 
‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen 
alle gemeenten in de regio Hart 
van Brabant tips hoe je makkelij-
ker je GFT kan scheiden en afval 
kan voorkomen.

Tip voor de decembermaand:  
bewaar extra portie eten of kliek-
jes op de juiste manier: lucht-
dicht en meteen de koelkast in! 
En vergeet het niet binnen twee 
dagen op te eten of in te vriezen. 
Zo voorkom je onnodig GFT-
afval. Kliekjes meteen gekoeld en 
luchtdicht bewaren zorgt ervoor 
dat je nog een tweede keer van 
je kookkunst kunt genieten en 
voorkomt extra GFT-afval. Het 
Voedingscentrum heeft overi-
gens ook goede bewaaradviezen.

BEWAAR JE VOEDSEL 
OP DE JUISTE 
MANIER

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

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 digitaal te raadplegen via 
de gratis app AfvalWijzer en via 
www.mijnafvalwijzer.nl Lees meer 
op www.waalwijk.nl/afval 

AFVALKALENDER 
VANAF 2020 
ALLEEN DIGITAAL

20 december:  
3FM Serious Request in Waalwijk

Op vrijdagochtend 20 december doet de jaarlijkse actie 3FM 
Serious Request de gemeente Waalwijk aan. Met de opbrengst van 
3FM Serious Request: The Lifeline wordt het Rode Kruis gesteund 
in de strijd tegen mensenhandel. De 3FM-dj’s lopen ‘s nachts van 
Made via Waspik naar Waalwijk, waar ze rond 07.00 uur feestelijk 
worden onthaald. Vervolgens zetten de dj’s koers richting Den 
Bosch. Wie wil, kan met de 3FM-dj’s meewandelen en zo het goede 
doel steunen. Om 08.00 uur start de volgende etappe richting het 
chequepoint in Den Bosch. Wie wil meewandelen kan zich daarvoor 
aanmelden via www.3fm.nl/seriousrequest (vol = vol). Via deze site 
kun je ook een donatie doen. Op kerstavond komen de dj’s aan in 
Groningen, waar de opbrengst van 3FM Serious Request: The Life-
line bekend wordt gemaakt.

Kalender kerstactiviteiten 2019
In de komende weken worden er verschillende kerstactiviteiten ge-
organiseerd. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Vrijdag 20 december
14.00-17.00 uur kerstshow
Zalencentrum Zidewinde, 
Julianalaan 1, Sprang-Capelle
Entree: Gratis

Zondag 22 december
13.00-17.00 uur kerstkoor
ContourdeTwern
Bloemenoordplein 3, Waalwijk
Entree: Gratis

Zondag 22 december
14.00 uur kerstconcert
SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik
Entree: € 7,50

Zondag 22 december
15.00 uur Muziek met... Ad, ik 
en hij
Parkpaviljoen, Grotestraat 154A, 
Waalwijk
Entree: Gratis

Maandag 23 december
10.30-11.30 uur wandelgroep
SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik
Entree: Gratis

Dinsdag 24 december
 09.30 uur kerstontbijt
BaLaDe, BaLaDe 1, Waalwijk. 
Aanmelden: vanaf 5 december 
via 0416-760100
Entree: € 2,00 

Woensdag 25 december
09.30 uur kerstkerkdienst
Nederlandse Hervormde Kerk
Raadhuisstraat 17, Waspik
Entree: Collecte

Woensdag 25 december
17.00 uur kerst met Bert
Parkpaviljoen, Grotestraat 154A, 
Waalwijk
Aanmelden: t/m 19 december 
via 0416- 332962 of 06-23078139
Entree: € 10,00

Vrijdag 27 december
11.00 uur film met lunch
SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik 
Aanmelden: info@denbolder.nl 
of 0416-311346
Entree: € 4,00

Vrijdag 27 december
15.00-18.00 uur inloop koffie
ContourdeTwern
Willaertpark 2a, Waalwijk
Entree: Gratis

Zondag 29 december
13.00-15.00 uur inloop koffie
Buurtkamer Noordstraat
Noordstraat 80b, Waalwijk
Entree: Gratis

Maandag 30 december
10.30-11.30 uur wandelgroep
SCC Den Bolder
Schoolstraat 19, Waspik
Entree: Gratis

Lezen via het  
KinderzwerfboekStation

De kerstvakantie voor de kinde-
ren start over een paar weken. 
Een mooi boek lezen is dan een 
heerlijk tijdverdrijf. Bezoek eens 
één van de KinderzwerfboekSta-
tions. Je neemt dan een boek 
mee naar huis en vervolgens 
laat je het weer zwerven. Ook in 
het stadhuis in Waalwijk vind je 
een KinderboekzwerfStation. 

Zwerfboeken zijn boeken die ge-
vonden worden in een wachtka-
mer, restaurant, supermarkt, in 
de bus of trein of in een Kinder-

zwerfboekStation. Na het lezen 
van een zwerfboek kan het boek 
verder zwerven door het ook 
weer ergens achter te laten. Ge-
meente Waalwijk heeft ook een 
eigen KinderzwerfboekStation 
vanuit het programma Waalwijk 
Taalrijk. Het programma zet 
onder meer in op het verster-
ken van de taalvaardigheid van 
kinderen en ouders. Lees meer 
over kinderzwerfboeken of over 
de locaties in jouw buurt met 
een KinderzwerfboekStation op 
www.kinderzwerfboek.nl 

Neem hier een 
kinderzwerfboek 
mee, lees het en 
laat het weer 

zwerven.

station
vind alle Kinderzwerfboek-stations op

www.kinderzwerfboek.nl
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Waalwijk Taalrijk!

Kerstactiviteiten 
2019

Schuif aan bij een gezellig kerstdiner,  
geniet van een kerstkoor- of concert of  
ga mee met de wandelgroep. 

It’s the most wonderful time of the year!



Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 19 december, 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:
- Bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk leven’
- Najaarsbericht 2019
- Gedeelten van de percelen Grotestraat 

239 in Waalwijk de bestemming 
van openbare weg te geven

- Vaststellen verordening Afvalstoffenheffing 
2020 en verordening Rioolheffing 2020

- Werkgeversvereniging OMWB
- Legesverordening 2020 en verordening OZB 2020
- Vervanging leden Ruimtelijke Kwaliteitscommissie
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo

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
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt 
u zich aanmelden voor het Waalwijks podium 

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

Hart van Brabant eerste Global Goals regio van Nederland
Met de verzegeling van een tijdscapsule 
vol wensen voor 2030 vierde Regio Hart 
van Brabant dat zij de eerste regio in 
Nederland is waar alle gemeenten zich 
hebben verbonden aan de VN Global 
Goals. Sinds deze week is ieder van de 
negen gemeenten aangesloten op het 
programma Gemeenten4GlobalGoals van 
VNG International. 

Gemeenten4GlobalGoals 
In 2015 heeft de VN zeventien ambitieuze 
doelen voor duurzame ontwikkeling vast-
gesteld. Deze Global Goals for Sustainable 
Development werden unaniem geadop-
teerd door alle lidstaten en vormen voor de 
periode tot 2030 een belangrijke gezamen-
lijke agenda. Alle Global Goals hebben 
subdoelen die direct of indirect verband 
houden met het dagelijkse werk van lokale 
en regionale overheden. De Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) wil via 
haar Gemeenten4GlobalGoals campagne 
met zoveel mogelijk gemeenten de Global 
Goals omarmen als internationaal kader 
voor een duurzame toekomst. 

Eerste regio in Nederland 
Hart van Brabant is de eerste regio in  
Nederland waar alle gemeenten zich 
hebben aangesloten bij Gemeenten4Glo-
balGoals. Passend bij een regio die vanuit 
haar strategische agenda inzet op duur-
zame ontwikkeling door gecombineerde 
groei op economisch, ecologisch en soci-
aal gebied. Regio Hart van Brabant bestaat 
uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, 
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. 

Foto: Regio Hart van Brabant / 
Pulles & Pulles.

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:
Pompweg Waalwijk, kad. Waalwijk, sectie A, nr. 
1597: kappen 21 wilgen t.b.v. aanleg weg (tst Kap) 
Datum ontvangst 24-10-2019
Laageinde 105 Waalwijk: aanleggen inrit (tst In- of 
uitrit) Datum ontvangst 01-11-2019
Mr. Goeman Borgesiusstraat 1 Waalwijk: kappen 6 
beverbomen, 3 watercypressen, 2 haagbeuken, 2 beuken 
en 1 lijsterbes i.v.m. ver-/nieuwbouw Lidl (tst Kap) Datum 
ontvangst 11-11-2019
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-ontvankelijk 
is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet 

voldoende aangevuld is:
Lindenheuvel 1 Waspik: plaatsen 30 vlaggenmasten, 1 
scorebord, 1 videopaal, speeltoestellen en vervangen dug-
outs (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum bekendmaking 05-12-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Schrevelstraat 107 Sprang-Capelle: kamergewijze 
verhuur woning t.b.v. 5 personen (tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 02-12-2019
Nemerlaer, bouwnrs. 13 t/m 18, Waalwijk: bouwen 
zes 2-onder-1 kap woningen (Lommerrijk fase 2) (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 03-12-2019
Nemerlaer, bouwnrs. 22 t/m 27, Waalwijk: bouwen 
zes 2-onder-1 kap woningen (Lommerrijk fase 2) (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 03-12-2019
Tongelaar, bouwnrs. 40 t/m 43, 50 en 51, Waalwijk: 
bouwen zes 2-onder-1 kap woningen (Lommerrijk fase 2) 
(tst Bouw) Datum bekendmaking 03-12-2019
Nemerlaer, bouwnrs. 19 t/m 21, Waalwijk: bouwen 
3 geschakelde woningen (Lommerrijk fase 2) (tst Bouw) 
Datum bekendmaking 03-12-2019

Wim Sonneveldstraat 32 Waalwijk: verbouwen woning 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 04-12-2019
Ambrosiusweg t.o. nr. 33 Waalwijk: kappen 1 acacia 
(tst Kap) Datum bekendmaking 10-12-2019
Wim Sonneveldstraat 114 Waalwijk: verbouwen 
garage tot praktijkruimte (tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 10-12-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunning is verleend:
Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle: brandveilig 
gebruiken hotel (tst brandveilig gebruik) Datum ter 
inzagelegging besluit 12-12-2019 
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Benedenkerkstraat 62 Waspik: bouwen woning met 
stal/schuur (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 05-12-2019
Procedure 1a is van toepassing.



BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG TOT 17 FEBRUARI 2020 IS OPGESCHORT
Burgemeester Dalleustraat 5 Waalwijk: kap 1 conifeer 
(tst Kap) Datum bekendmaking 05-12-2019
Procedure 1a is van toepassing. 

AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN 
INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
Dr. Colijnstraat 20 Waalwijk: bouwen garage (tst Bouw 
tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 09-12-2019
Marijkelaan 1a Waspik: verbouwen en wijzigen 
voormalig bedrijfsgebouw naar woning en bouwen 
bijgebouw (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 09-12-2019
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:
Nemerlaer, bouwnrs. 13 t/m 18, Waalwijk: 
Vaststellen nummeraanduiding 2 t/m 12 (even) Datum 
bekendmaking 03-12-2019
Nemerlaer, bouwnrs. 22 t/m 27, Waalwijk: 
Vaststellen nummeraanduiding 20 t/m 30 (even) Datum 
bekendmaking 03-12-2019
Tongelaar, bouwnrs. 40 t/m 43, 50 en 51, Waalwijk: 
Vaststellen nummeraanduiding 20 t/m 26 (even), 40 en 42 
Datum bekendmaking 03-12-2019
Nemerlaer, bouwnrs. 19 t/m 21, Waalwijk: 
Vaststellen nummeraanduiding 14, 16 en 18 Datum 
bekendmaking 03-12-2019
Wim Sonneveldstraat 114 Waalwijk: Vaststellen 
nummeraanduiding 114a Datum bekendmaking 10-12-
2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS 
VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 
2018-2021 – 1E WIJZIGING”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omzettingsvergunning is verleend:
Schrevelstraat 107 Sprang-Capelle: omzetten 
zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte 
Datum bekendmaking 05-12-2019
Procedure 1a en 3 is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN 
VERLEEND AAN:
- De heer van Beijnen voor het innemen van een 

incidentele standplaats van 27 december 2019 tot en 
met 31 december 2019. Op de locatie Doctor Kuyperlaan 
175 in Waalwijk. Besluit verzonden op 3 december 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

MILIEU

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

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Van der Duinstraat 118, Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage 
van 12 december 2019 tot en met 8 januari 2020.  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 11 DECEMBER 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-  door verwijdering van bord E6 van bijlage I van 

het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende 
gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, recht voor de 
deur van Anna van Burenstraat 138 te Waalwijk.

Bovenstaand besluit is op 6 december 2019 bekend 
gemaakt. 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:
Looierij t.h.v. Putstraat: 25-11-2019 t/m 14-12-2019 
i.v.m. rioleringswerkzaamheden.

Burg. de Geusstraat - gedeelte tussen Mgr. 
Bekkersstraat en de Toon Kortoomsstraat: 09-12-
2019 t/m 14-12-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. De 
weg is alleen overdag afgesloten.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

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.
• K. Adahchour, geboren op 15-01-1971, de datum van 

het voornemen is 13-11-2019, het besluit is genomen 
op 05-12-2019

• R.L. Dos Santos Pereira Ferradosa, geboren op 14-
02-1994, de datum van het voornemen is 14-11-2019, 
het besluit is genomen op 05-12-2019

• L.K. Halgas, geboren op 25-03-1988, de datum van 
het voornemen is 14-11-2019, het besluit is genomen 
op 05-12-2019

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 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.

• C.L.M. Walton, geboren op 28-08-1984, de datum van 
het voornemen is 05-12-2019

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


