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Op deze pagina lees je  
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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

eMaatregelen coronavirus

De gemeenten in de Veiligheidsregio Midden-en West Brabant 
volgen het advies en de informatie van de autoriteiten, de GGD en 
het RIVM, op de voet. De belangrijkste maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze 
maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid 
kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te 
volgen. 
Het zijn:
-  Was je handen regelmatig
-  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
-  Gebruik papieren zakdoekjes

Reizigers uit gebieden met coronavirus
Mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het 
coronavirus heerst en klachten hebben, wordt geadviseerd om 
thuis te blijven. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch 
contact op met de huisarts. Het gaat om mensen die in China, 
Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest. In Noord-
Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, 
Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, 
Emilia-Romagna en Ligurië.

Beperking voor huisgenoten van patiënten
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld 
als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te 
voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, 
brengen de GGD en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu) in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de 
besmette patiënten. Deze contacten worden gemonitord en moeten 
twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan 
de GGD. Als zij het virus hebben, dan worden zij ook geïsoleerd en 
getest. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte 
zich in Nederland kan verspreiden. Mensen die huisgenoten zijn 
van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen, moeten hun 
sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze mensen niet 
mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen.

Meer informatie
Het RIVM heeft op haar site veel gestelde vragen en antwoorden 
over het coronavirus staan. Veel vragen worden op de website 
www.rivm.nl beantwoord. Mensen met specifieke vragen over hun 
eigen gezondheid kunnen het beste telefonisch contact opnemen 
met hun huisarts. Of bel het landelijke informatienummer van de 
Rijksoverheid: 0800-1351.

In de maand februari zijn 
door de werkgroep ‘Fairtrade 
gemeente Waalwijk’ vier 
bedrijven fairtrade gecertificeerd. 
Het gaat om de bedrijven: 
Nicole’s Hair & Make-up, Below 
Fitness, De Vergulden Erpel en 
B&B Heerlijk Gemaakt. Van harte 
gefeliciteerd!

De werkgroep zet zich ook de 
komende tijd weer actief in om 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties fairtrade te 
certificeren. Wil jij hieraan mee 
doen of op een andere manier 
je steentje bijdragen? Of heb je 
vragen? Stuur dan een mail naar 
fairtradewaalwijk@outlook.com

Nicole’s Hair & Make-up

Below Fitness

De vergulden Erpel

B&B Heerlijk Gemaakt

FAIRTRADE 
GECERTIFICEERD 

Mooie beoordelingen  
voor Baanbrekers
De dienstverlening van Baan-
brekers is goed in orde. Dat kun 
je concluderen uit het onlangs 
gehouden onderzoek naar de 
tevredenheid van de Participatie-
wetcliënten van de uitvoerings-
organisatie voor sociale zaken 
en sociale werkgelegenheid van 
de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk. “Maar 
het blijkt ook uit de landelijke 
onderzoeken van brancheorgani-
saties Divosa en Cedris”, vertelt 
plaatsvervangend directeur Eric 
van Agt. “Onze cliënten geven 
ons een mooie 7-plus, volgens 
Divosa zitten we in de top van 
Nederland en volgens Cedris 
zijn wij een goed werkgever. Drie 
redenen om trots te zijn dus.”  

Steven naar verbetering
Het onderzoek is uitgevoerd 
door BMC. Meer dan veertien-
honderd cliënten konden op een 
anonieme manier hun mening 
geven. De cliënten gaven Baan-
brekers gemiddeld een 7-plus. 
“Een mooi rapportcijfer, maar wij 
streven natuurlijk naar verbete-
ring. Dus bij een herhaling van 
dit onderzoek in 2021 willen 

we zeker een 7,5 scoren. Liefst 
hoger.”

Landelijke onderzoeken
Baanbrekers is blij met de 7-plus. 
“Dit bevestigt ons dat wij goed 
bezig zijn”, vertelt de plaatsver-
vangend directeur trots. “We 
zien dit overigens ook terug in 
de landelijke onderzoeken van 
brancheverenigingen Divosa en 
Cedris. Baanbrekers is vergele-
ken met alle andere gemeenten 
en uitvoeringsorganisaties op 
het gebied van werk en inkomen. 
Dit onderzoek toont aan dat 
Baanbrekers het nog beter doet 
dan vorige keer. Ook worden 
wij ieder jaar getoetst op onze 
kwaliteitscode. Deze code laat 
zien dat wij een professionele 
organisatie en een goede werk-
gever zijn. Ook in dit landelijke 
onderzoek komen wij erg goed 
uit de bus.”

Aan de slag
Het is altijd prettig om te horen 
dat zowel cliënten als de bran-
cheorganisaties je mooie beoor-
delingen geven. “Maar we gaan 
niet achterover leunen. Integen-
deel! De tevredenheid over ons 
en over de door ons behaalde 
resultaten stimuleert ons alleen 
maar om het nóg beter te gaan 
doen. Dat strookt ook bij onze 
opdracht om talent te stimule-
ren, kansen te creëren en samen 
met medewerkers, kandidaten en 
cliënten resultaten te behalen.”

Meer weten? Lees het volledige 
verhaal op www.baanbrekers.org

Projectplan waterhuishouding Waalwijk definitief
Het algemeen bestuur van water-
schap Brabantse Delta heeft  
26 februari 2020 het projectplan 
Waterwet Aanpassen Waterhuis-
houding Waalwijk vastgesteld. 
Van 3 maart t/m 14 april 2020 
liggen het projectplan en het 
peilbesluit Oosterhout-Waalwijk 
ter inzage.

Wat staat er in het plan?
In het projectplan staan maat-
regelen om de stroomrichting 
van het water in Waalwijk aan 
te passen. Door de bouw van 
een gemaal en het aanpassen 
van sloten, duikers en stuwen 

stroomt het water niet meer weg 
via het Zuiderafwateringskanaal. 
In plaats daarvan gaat het via het 
Zuiderkanaal rechtstreeks naar 
de Bergsche Maas. Daarnaast 
koppelen we een sifon af in de 
Buitenpolder. Dit is een bijzonde-
re vorm van een duiker die sloten 
met elkaar verbindt. Ook maken 
we een dijk van bijna 2 kilometer 
langs het Zuiderkanaal veilig. Het 
project Aanpassen Waterhuishou-
ding Waalwijk maakt de natuur-
ontwikkeling in de Westelijke 
Langstraat mogelijk.

Peilbesluit
Om de stroomrichting van het 
water naar de Bergsche Maas 
mogelijk te maken, wordt met 
een wijziging van het peilbesluit 
Oosterhout-Waalwijk een peilge-
biedsgrens aangepast.

Gewijzigde vaststelling
Het algemeen bestuur heeft op 
26 februari 2020 het definitief 
projectplan vastgesteld. Wijzigin-
gen hebben ook betrekking op 
de maatregelen in het beheerge-
bied van Rijkswaterstaat. In het 
definitieve projectplan zijn deze 
maatregelen meegenomen. 

Projectplan en peilbesluit bekijken
Het projectplan en alle stukken 
die daarbij horen, liggen vanaf nu 
voor een periode van zes weken 
ter inzage. De stukken zijn te be-
kijken op www.brabantsedelta.nl/ 
aww Belanghebbenden kunnen 
beroep instellen.

Het projectplan is ook in te zien 
bij: Waterschap Brabantse Delta, 
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

Vragen of meer informatie over 
het project en het plan? Kijk op 
www.brabantsedelta.nl/aww of 
mail naar AWW@brabantsedelta.nl

Bereikbaarheid Team WijZ
 

In de maand maart is het 
zorgloket van Team WijZ op 
vrijdag telefonisch niet be-
reikbaar. Heb je op deze dag 
een spoedvraag die niet tot 
maandag kan wachten? Neem 
dan contact op met de mede-
werkers van ons Klant Contact 
Centrum via tel. 0416-683456. 

Duurzaam 
     Waalwijk



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 20 februari jl. 
Op 20 februari was er een openbare raadsvergadering, 
Besluit (A). De besluitenlijst van deze vergadering 
vindt u op www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of 
neem contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

Vervolgens is er een Debat & Besluit (B). 
Dan debatteert de raad en neemt een besluit 
over de volgende raadsvoorstellen:
• Jeugdkader 2020
• Nota publieke gezondheid en alcoholplan
• GGD Kadernota 2021
• Woonvisie
• Aanvulling BP herziening centrumplan
• Vaststeling uitgiftecriteria Haven 8 oost 
• Verordening maatschappelijke ondersteuning
• Kaderbrief 2021 Baanbrekers
• Vaststelling BP Bloemenoordflats
• Nota van uitgangspunten 

samenstelling begroting 2021

U bent van harte welkom te komen luisteren, 
maar u kunt deze vergaderingen ook live 
volgen via waalwijk.notubiz.nl

Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 12 maart, 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. 

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

Hacken
Hackers zijn digitale inbrekers. 
Ze stelen informatie of bestanden 
van jouw computer, zoals wacht-
woorden, profielen op sociale 
media of gebruikersaccounts van 
bijvoorbeeld webwinkels. 

Hackers proberen toegang tot 
computers te krijgen door:
• Raden of achterhalen van  

iemands inloggegevens
• Iemand dwingen zijn of haar 

gegevens te vertellen (door 
bedreiging of chantage)

• Phishing of social engineering 
(manipulatie)

• Gebruiken van inloggegevens 
die zijn buitgemaakt bij andere 
gehackte websites

Wat kun je doen tegen hacken?
Je kunt de volgende maatregelen 
nemen:
• Zorg dat jouw computer goed 

beveiligd is en installeer up-
dates zodra ze beschikbaar zijn.

• Maak gebruik van een virus-
scanner, firewall, anti-spyware-
advertentieblokkers. 

• Gebruik een goed wachtwoord 
en verschillende wachtwoorden 
voor alle websites. Een zin is 
gemakkelijk te onthouden en 
voor criminelen moeilijk te 
achterhalen.

• Maak regelmatig een back-up 
van jouw documenten.

• Klik niet op onverwachte linkjes.
• Geef nooit jouw inloggegevens 

af, ook niet aan bekenden.
• Laat nooit zomaar bankge-

gevens, een kopie van jouw 

legitimatiebewijs of creditkaart-
gegevens achter op een site of 
in je e-mailaccount.

Kijk voor meer informatie over 
hacken op www.politie.nl/hacken 

Heb je vragen over cybercrime 
of wil je aangifte doen? Neem 
contact op met de politie op 
telefoonnummer 0900-8844  
of kijk op  
www.politie.nl/cybercrime 

Van een aantal vormen van 
cybercriminaliteit kun je ook 
online aangifte doen via  
www.politie.nl/aangifte 

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:
Burgemeester de Geusstraat, kavel 6, Waalwijk: 
bouwen woning (tst Bouw tst In- of uitrit) Datum 
ontvangst 17-02-2020
Wendelnesseweg-Oost 76 Sprang-Capelle: vergroten 
woning aan de achterzijde (tst Bouw tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 19-02-2020
St. Jansplein 112 Waalwijk: plaatsen afzuigsysteem (tst 
Bouw) Datum ontvangst 19-02-2020
Schotse Hooglandersstraat, tussen nrs. 19 en 25, 
Waspik: kappen 17 knotwilgen (tst Kap) Datum ontvangst 
17-02-2020
Eerste Zeine 30a Waalwijk: plaatsen dakkapel voorzijde 
woning (tst Bouw) Datum ontvangst 18-02-2020
Massenetstraat, naast nr. 1, Waalwijk: kappen 1 spar, 
2 sierkersen en 2 coniferen (tst Kap) Datum ontvangst 
20-02-2020
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:
Kerkstraat 39a Waspik: verbouwen/gebruiken garage 
als mantelzorgwoning (tst Bouw) Datum bekendmaking 
02-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de 
periode van 5 maart 2020 tot en met 15 april 2020 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage 
heeft gelegd:
Wilhelminastraat 6 Waalwijk: brandveilig gebruiken 
Teresiaschool (tst Brandveilig gebruik)
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 109e Waalwijk: plaatsen vaste trap naar 
zolder (tst Bouw) Datum bekendmaking 21-02-2020
Visbankweg, ten noorden van, Waalwijk (kad. 
Waalwijk, sectie K, nr. 248): tijdelijk opslaan bagger 

(tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Uitvoeren 
werkzaamheden) Datum bekendmaking 26-02-2020
Kloosterweg 27 Waalwijk: plaatsen antenne-installatie 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst 
Wijzigen gem. monument) Datum bekendmaking 27-02-
2020
Valkenvoortweg Waalwijk (kad. Waalwijk sectie 
K, nr. 549): realisatie (vervanging) burg over het 
Koningsvliet (tst Bouw) Datum bekendmaking 28-02-2020
Wilhelminastraat 83 Waalwijk: realiseren carport (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 02-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNINGEN

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

• De heer en mevrouw van Oosten voor een 
exploitatievergunning voor de Cafetaria Co & 
Co’s Business, op de locatie gelegen aan de 
Carmelietenstraat 39 in Waspik. Besluit is verzonden op 
26 februari 2020.

• Mevrouw Bolier voor het organiseren van de 
plantjesmarkt op donderdag 2 april 2020 en op vrijdag 

WE HEBBEN JOU NODIG VOOR EEN VEILIG WASPIK

WE HEBBEN JOU NODIG VOOR EEN VEILIG WAALWIJK

WE HEBBEN JOU NODIG VOOR EEN VEILIGE GEMEENTE WAALWIJK

WE HEBBEN JOU NODIG VOOR EEN VEILIG SPRANG-CAPELLE



3 april 2020 van 07.00 uur tot 18.30 op de locatie 
Mr. Goeman Borgesiusstraat in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 27 februari 2020.

• De heren R. kerkhof en R. van de Loo voor een 
exploitatievergunning voor een Kookstudio Ik kook Jij 
ook, op de locatie gelegen aan de Winterdijk 13b in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 27 februari 2020.

• De heren R. kerkhof en R. van de Loo voor een Drank- 
en horecavergunning voor Kookstudio Ik kook Jij 
ook, op de locatie gelegen aan de Winterdijk 13b in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 27 februari 2020.

• Centrale Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand voor 
het organiseren van de 

• Alternatieve Carnavalsoptocht 2020 door diverse straten 
in Waalwijk op zaterdag 7 maart 2020 van 13.00 uur tot 
17.30 uur. Besluit is verzonden op 2 maart 2020.

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

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:
02-03-2020 Zomerdijk (gedeelte tussen sluis en 
aansluiting Gansoyensesteeg) 
Algehele afsluiting van 09.00 uur tot 16.00 uur i.v.m. 
werkzaamheden bomenkap

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU

WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en 
waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele puinbreker;

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Vander Heijden Nistelrode B.V.,  Grotestraat 403 
Waalwijk. 
De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 13 
maart tot en met 12 juni 2020, voor naar verwachting 
hoogstens 4 dagen.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage 
van 5 maart tot en met 1 april 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.

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

Activiteitenbesluit milieubeheer:
Casino Admiral Waalwijk, Prof. Asserweg 1b Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage 
van 5 maart 2020 tot en met 1 april 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.

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.

• D.A. Castro Rivera, geboren op 09-02-1992, de 
datum van het voornemen is 28-01-2020, het besluit is 
genomen op 20-02-2020

• G. Paniulaitis, geboren op 14-05-1983, de datum van 
het voornemen is 28-01-2020, het besluit is genomen 
op 20-02-2020

• M. Boulkroune, geboren op 04-09-1975, de datum van 
het voornemen is 29-01-2020, het besluit is genomen 
op 20-02-2020

• P.B. Piwko, geboren op 13-12-1980, de datum van het 
voornemen is 06-01-2020, het besluit is genomen op 
27-02-2020.

Procedure 3 is van toepassing.


