
Woensdag 8 januari 2020

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

Heeft u een klacht of een vraag 
over de gemeente Waalwijk? Dat 
kan gaan over alle onderwerpen 
die te maken hebben met de ge-
meente. Waalwijk heeft een eigen 
onafhankelijke Ombudscommis-
sie. Een lid van de Ombudscom-
missie luistert naar u tijdens het 
inloopspreekuur op donderdag 
9 januari 2020 tussen 11.30 en 
12.30 uur in het stadhuis. 
Aanmelden is niet nodig. 
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/
ombudscommissie of bel naar 
06-55227260. 

SPREEKUUR 
OMBUDSCOMMISSIE

BOA’s voeren regelmatig adres-
controles uit
Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente 
beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. De politie 
baseren beslissingen onder andere op persoonsgegevens uit de 
Basisregistratie Personen, de BRP. Ook landelijke organisaties zoals 
de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen, DUO en de Belas-
tingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. De gegevens uit 
de BRP zijn onder andere nodig voor:

• Maken van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
• Weten wie mag stemmen
• Belastingen heffen
• Waarschuwen of opsporen in het geval van een ramp
• Kinderbijslag

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente 
Waalwijk voeren regelmatig adrescontroles uit. De adressen die zij 
controleren worden meestal aangeleverd door de Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA). Dit is een aanpak waarbij de adreskwaliteit in 
de BRP wordt bevorderd en adres gerelateerde fraude kan worden 
voorkomen en bestreden. De controles worden niet vooraf aange-
kondigd en vinden ook in de avonduren plaats.

Snoeiwerkzaamheden aan 
elzensingels in gedeelte 
Westelijke Langstraat

In de periode tussen januari 
2020 en 15 maart 2020 start 
een aannemer in opdracht van 
Staatsbosbeheer met snoeiwerk-
zaamheden aan elzensingels 
langs sloten in een gedeelte 
van de Westelijke Langstraat in 
Waalwijk. Het gaat om reguliere 
onderhoudswerkzaamheden 
in het kader van Natura-2000. 
De werkzaamheden zijn erop 
gericht de natuur verder te ont-
wikkelen en bijbehorende  
karakteristieke plant- en dier-
soorten te bevorderen, waar-
onder de beschermde grote 
modderkruiper. Het verkeer 
en wandelaars ondervinden 
nagenoeg geen hinder van de 
werkzaamheden.

Slagenlandschap
De Westelijke Langstraat is het 
laatste restant van het slagen-
landschap van de Langstraat 
zoals het er vroeger uitzag. Het 
slagenlandschap bestaat uit 
lange sloten omgeven door el-
zensingels waartussen percelen 
grasland liggen, de zogenaamde 
slagen. De elzen werden geplant 
langs de oevers van de sloot om 
deze in stand te houden. De el-
zen werden vroeger van oudsher 
afgezet als hakhout en de sloten 
werden daarna geschoond. De 
snoeiwerkzaamheden dragen 
behalve aan het creëren van een 
goede leefomgeving voor onder 
meer de modderkruiper ook bij 
aan het in stand houden van het 
slagenlandschap.

Veel Nederlanders hebben geld-
problemen. En die problemen 
worden vaak ernstig omdat ze 
lang wachten met hulp zoeken. 
Dat is niet nodig.

Het is belangrijk dat mensen zo 
snel mogelijk hulp krijgen als ze 
geldzorgen hebben.
De eerste stap naar een oplos-
sing? Eerlijk zijn over de situatie 
en er met iemand over
praten. Iemand die je vertrouwt 
en die je in contact kan brengen 
met de juiste instantie Maar dit 
vraagt om moed en lef. 

Kamp jij met schulden? Of is er 
een advies nodig over geldza-
ken? Kom dan naar het wekelijks 
spreekuur van de preventiecoach 
van team WijZ van de gemeente 
Waalwijk. Je kunt elke week (met 
uitzondering van de schoolva-
kanties) op dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur in Balade Waalwijk 
terecht voor een gratis advies. 
Team WijZ is bereikbaar via:
tel: 0416-683456, 
e-mail: teamwijz@waalwijk.nl

PRAAT OVER 
GELDZORGEN 

-€33.226

KoMJiJeruit.nl

Melding doen van verwarde 
buurtbewoner of familielid
Op 1 januari 2020 is een nieuwe 
Wet over verplichte geestelijke 
gezondheidszorg ingegaan: de 
Wvggz. Deze wet geldt voor 
mensen die door een psychi-
sche aandoening een gevaar 
vormen voor zichzelf of voor 
anderen. Soms is het nodig 
dat zij verplicht hulp krijgen. 
De Wvggz regelt dit. Nieuw is 
dat inwoners zelf een melding 
kunnen doen als zij denken dat 
iemand dringend psychische 
hulp nodig heeft. Inwoners van 
de gemeente Waalwijk kunnen 
die melding doen bij het Crisis 
Interventie Team (CIT). 

Onderzoek
Na een melding volgt een on-
derzoek. De psychiater bekijkt 
samen met de betrokkene en 
de familie of vrijwillige zorg 
mogelijk is. Als verplichte zorg 
nodig is, maakt de zorgverlener 
samen met de betrokkene een 
zorgplan. Hierin staat wat de 
betrokkene nog meer nodig 
heeft om mee te kunnen doen 
in de maatschappij. Denk 
bijvoorbeeld aan begeleiding bij 
het wonen, hulp bij de finan-
ciën of het aanpakken van een 
verslaving. Betrokkenen en hun 
familie krijgen zo meer inspraak 
in de behandeling en ook in de 
zorg en ondersteuning daarna. 
De verplichte zorg kan thuis of 
poliklinisch plaatsvinden. Een 
verplichte opname in een instel-
ling is niet altijd nodig.

Inwoners beter gehoord
Inwoners die zich ernstig zorgen 
maken om bijvoorbeeld een 
buurtbewoner of een familielid, 
worden met de invoering van de 
nieuwe wet beter gehoord. Ook 

komen mensen met ernstige 
psychische problemen eerder 
in beeld en kan sneller een pas-
sende behandeling starten. Zo 
kunnen we beter zorgen voor 
mensen met een psychiatrische 
aandoening en gaan we overlast 
tegen. 

Acuut gevaar
Het kan ook zijn dat iemand 
acuut een gevaar vormt voor 
zichzelf of zijn omgeving. Dan 
kan direct verplichte zorg inge-
zet worden. De burgemeester 
legt een crisismaatregel op, op 
basis van een medische ver-
klaring van een psychiater. De 
burgemeester zal de betrokkene 
zo mogelijk (laten) horen. 

Crisis Interventie Team
Crisis Interventie Team (CIT) 
biedt 24 uur per dag hulp bij 
crisissituaties en bij verward ge-
drag. Het CIT bestaat uit profes-
sionals van Jeugdbescherming 
Brabant, Veilig Thuis, GGZ  
Breburg, Amarant Groep en 
Sterk Huis. Samen hebben ze 
alle expertise in huis om een 
goede beoordeling van de situ-
atie te maken. Het CIT is bereik-
baar via 0800-8013. Is er acute 
dreiging? Bel dan 112. Uiteraard 
kunnen inwoners hun zorgen 
ook altijd bespreken met de 
huisarts, een medewerker van 
team WijZ of een andere profes-
sional die voor hen vertrouwd is.

Bezoekers blij met de week-
markt in het centrum
Bezoekers van de weekmarkt in Waalwijk zijn zeer tevreden met de 
nieuwe locatie. Nu de markt sinds juli 2019 elke woensdag in het cen-
trum staat, wordt deze meer bezocht en geven mensen meer geld uit. 
Dit blijkt uit de enquête die we in december 2019 hebben gehouden. 
Er zijn ook nog een aantal suggesties voor verbetering: meer kramen, 
meer toiletvoorzieningen, fietsers weren en eerder open. Bekijk de vol-
ledige uitslag op www.waalwijk.nl



Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 16 januari 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 de Input
In de informatieronde informeert het college de raad  
over: 
- Masterclass Wonen in Waalwijk

In de vragenronde stellen raadsleden vragen over 
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de 
agenda van Besluit (A) op 23 januari (zie hieronder).

Donderdag 23 januari 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 o.a. met inwoners en organisaties:
- Ingekomen stuk nr 18 van de lijst ingekomen 

stukken Besluit (A) 23-01-2020: Brief Buurtgroep 
van Berckenrodelaan - Liefrinckstraat - 
Mercatorlaan  betreffende voortuinen 
Berckenrodelaan - Liefrinckstraat - Mercatorlaan

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030
- Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
- Aankoop Reigerbosweg 12 te Waalwijk
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2
- Ontwikkeling Haven 8 Oost

Bovenstaande raadsvoorstellen kunt u vóór 13 januari  
agenderen voor bespreking in het Forum. 

Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het 
Forum 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 6 februari.

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.

Besluiten raadsvergadering op 19 december 
Op 19 december was er een openbare 
raadsvergadering. De besluitenlijst van deze  
vergadering vindt u op www.waalwijk.nl/inwoners/ 
nieuws of neem contact op met de griffie,  
tel 0416-683 445. 

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:
Gehele Besoyensestraat Waalwijk: kappen 54 bomen 
i.v.m. reconstructie weg (tst Kap) Datum ontvangst 13-12-
2019
Vijzelweg 9 Waalwijk: verbreden bestaande uitrit aan 
de Spuiweg (tst In- of uitrit) Datum ontvangst 20-12-2019 
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:
Industrieweg 98-100 Waalwijk: plaatsen informatiezuil 
(tst Reclame) Datum ontvangst 30-09-2019
Procedure 1a is van toepassing

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Vincent van Goghlaan 16 Waalwijk: bouwen schuur 
(tst Bouw) Datum bekendmaking 17-12-2019
Nederveenweg 5 Sprang-Capelle: bouwen 
bedrijfsverzamelgebouw (tst Bouw) Datum bekendmaking 
17-12-2019
Burgemeester de Geusstraat, kavel 2, Waalwijk: 
bouwen woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke 
regels tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 17-12-2019
Grotestraat 239-Winterdijk 30a Waalwijk: aanleggen 
voetpad (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 18-12-2019
Kerkstraat 119 Waalwijk: kappen 1 sierkers (tst Kap) 
Datum bekendmaking 02-01-2020
Industrieweg 91a Waalwijk: kappen 1 populier (tst 
Kap) Datum bekendmaking 02-01-2020
Benedenkerkstraat 35 Waspik: verbouwen schuur (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 19-12-2019
Rossinistraat 36 Waalwijk: kappen 1 eik (tst Kap) 
Datum bekendmaking 02-01-2020

Oosteind 31 Sprang-Capelle: gebruiken bijgebouw als 
kantoor (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 19-12-2019
Stationsstraat 28-32 Waalwijk: wijzigen interne trap en 
trapopening (tst Bouw) Datum bekendmaking 20-12-2019
Stationsstraat 28-32 Waalwijk: wijzigen gevel (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 20-12-2019
Westeinde 1 Waalwijk: restaureren en verbouwen 
gemeentelijk monument (tst Bouw tst Wijzigen 
gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 20-12-
2019
Pompweg 4, 6 en 8 Waalwijk: wijzigen 
instandhoudingstermijn 3 tijdelijke logiesgebouwen t.b.v. 
huisvesting 400 arbeidsmigranten tot 01-01-2031 (tst 
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst In- of 
uitrit tst Uitvoeren werk) Datum bekendmaking 20-12-
2019
Lijsterbesstraat 7 Waalwijk: bouwen erker (tst Bouw) 
Datum bekendmaking 03-01-2020
Overstortweg 9 Waalwijk: wijzigen 
brandcompartimentering (tst Bouw) Datum bekendmaking 
03-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Mr. Goeman Borgesiusstraat 1 Waalwijk: kappen 
14 bomen ivm herontwikkeling Lidl (tst Kap) Datum 
bekendmaking 23-12-2019
Carmelietenstraat 58 Waspik: kamergewijze verhuur 
pand (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 19-12-2019
Procedure 1a is van toepassing 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG TOT 31 MAART 2020 IS OPGESCHORT
Groen van Prinstererlaan Waalwijk (kad. Waalwijk, 
sectie F, nr. 3276): kappen 8 lindes (tst Kap) Datum 
bekendmaking 19-12-2019
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:
Nederveenweg 5 Sprang-Capelle: vaststellen 
nummeraanduidingen 5n, 5p, 5q, 5r, 5s en 5t Datum 
bekendmaking 17-12-2019

Burgemeester de Geusstraat, kavel 2, Waalwijk: 
vaststellen nummeraanduiding 69 Datum bekendmaking 
17-12-2019
Oosteind 31 Sprang-Capelle: vaststellen 
nummeraanduiding 31a Datum bekendmaking 19-12-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN

- Stichting Sprang-Capelle Musica voor het organiseren 
van het evenement Nieuwjaarsconcert. Op vrijdag, 
zaterdag en zondag 10,11 en 12 januari 2020 in 
Sporthal de Slagen in Waalwijk. Besluit is verzonden op 
23 december 2019.

- De heer R.H. Veenendaal voor het organiseren van de 
Waalwijkse Platenbeurs op de zaterdagen 30 mei, 25 
juli en 24 oktober 2020 van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Besluit is verzonden op 23 december 2019.

- De heer de Cloe voor het innemen van een incidentele 
standplaats op zaterdag 15 februari 2020. Op de locatie 
hoek Raadhuisstraat – Kerkstraat aan het Dorpsplein in 
Waspik. Besluit is verzonden op 23 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

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.

• L.S. Iordache, geboren op 03-08-1997, de datum van 
het voornemen is 20-11-2019, het besluit is genomen 
op 17-12-2019

• M.A.Y.A. van Kreij, geboren op 28-08-1966, de 
datum van het voornemen is 25-11-2019, het besluit is 
genomen op 17-12-2019

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.

• E. Ribokaite, geboren op 29-08-1995, de datum van 
het voornemen is 17-12-2019

• G.I. Pavel, geboren op 21-09-1995, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019

• V.M. Pavel, geboren op 25-10-2019, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019

• C.I. Dragu, geboren op 03-07-1993, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019

• C.M. Donat, geboren op 15-10-1991, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019

• H.F. Gorel, geboren op 03-08-1949, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019

• A. Birla, geboren op 05-06-1987, de datum van het 
voornemen is 19-12-2019

• K. Rybicki, geboren op 12-06-1990, de datum van het 
voornemen is 23-12-2019

• J.M. Staniszewska, geboren op 30-04-1990, de datum 
van het voornemen is 23-12-2019

• A.G. Ancheş, geboren op 20-11-1998, de datum van 
het voornemen is 23-12-2019

• F.M. Ancheş, geboren op 02-11-1995, de datum van 
het voornemen is 23-12-2019

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


