
Woensdag 11 maart 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

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. Op dinsdag 17 maart 
gaan we terug in de tijd met 
Dianne van Eekert. Je bent van 
harte welkom. Natuurlijk drinken 
we ook samen een kopje koffie. 
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Wij zorgen voor iets 
lekker.  

Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met 
de dementieconsulenten, 
Dorothé Hoffmans en Erwin 
Fransen, via 0416-683456 of 
dementieconsulent@waalwijk.nl 

ACTIVITEIT THUIS 
MET DEMENTIE

eInformatie over coronavirus

Nieuwe maatregel: stop met handen schudden
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant 
van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene 
hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. 
Sinds maandagavond 9 maart wordt ook opgeroepen om geen 
handen meer te schudden.

Noord-Brabant
Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-
Brabant specifieke adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten 
of koorts, wordt ze gevraagd sociale contacten te beperken. Dat 
betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij 
elkaar zijn. Je kunt contact met de huisarts opnemen als de klachten 
erger worden. Deze oproep geldt tot en met maandag 16 maart. 

Aan werkgevers wordt hier nu de oproep aan toegevoegd om 
waar dit redelijkerwijs mogelijk is, het mogelijk te maken dat 
inwoners van Noord-Brabant thuis werken. Ook wordt gevraagd 
om te bekijken of werktijden gespreid kunnen. Die aanvullende 
maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting 
en geldt ook tot en met maandag 16 maart. 

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op www.rivm.nl of 
bel 0800-1351

Wat kan ik doen om verspreiding van 
het nieuwe coronavirus (COVID-19)  
te voorkomen? 
 
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 altijd belangrijk om deze op te volgen. 
 

Was je handen regelmatig. 
 
 
Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. 
 
 
Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 
Geen handen schudden. 
 

Midden-Brabant bruist van 
de techniek
Van ambachtelijke techniek tot 
high tech, van techniek tot in de 
zorg, in de kunsten, in produc-
tie en logistiek, Midden-Brabant 
bruist van de techniek. Techniek 
is overal, techniek is onmisbaar, 
en vooral: techniek is ontzettend 
gaaf en uitdagend om in te werken. 
Heel veel bedrijven, organisaties 
en opleidingen laten tijdens de 
Dutch Technology Week zien wat 
zij in huis hebben op het gebied 
van techniek. De Dutch Technology 
Week (DTW) vindt plaats van 8 tot 
en met 13 juni. In Midden-Brabant 
is dit in Tilburg, Waalwijk, Heusden 
en Loon op Zand.

Tijdens de DTW is er voor iedereen 

iets te ontdekken. Want deze regio 
heeft heel veel te bieden op het 
gebied van techniek. Veel meer dan 
de bewoners van Midden-Brabant 
waarschijnlijk weten. 
Je wordt verrast, uitgedaagd en 
geënthousiasmeerd. Je kunt kijken, 
meedoen en ervaren. Kijk voor het 
volledige programma op:
www.promotechniekmb.nl en 
www.dutchtechnologyweek.com 

De Dutch Technology Week wordt 
mogelijk gemaakt door een groot 
aantal event- en financieel partners. 
In Midden-Brabant is de DTW 
mogelijk dankzij Midpoint Brabant 
en de gemeenten Tilburg, Waalwijk, 
Heusden en Loon op Zand. 

In de maand maart is het zorg-
loket van Team WijZ op vrijdag 
telefonisch niet bereikbaar. Heb je 
op deze dag een spoedvraag die 
niet tot maandag kan wachten? 
Neem dan contact op met de me-
dewerkers van ons Klant Contact 
Centrum via tel. 0416-683456. 

BEREIKBAARHEID 
TEAM WIJZ 

Geslaagde opschoningsactie 
Bergsche Maas
Elk jaar organiseert de 
gemeente Waalwijk samen 
met IVN de Waerdman een 
opschoningsactie langs de 
Bergsche Maas. Dit jaar was 
dit op zaterdag 7 maart. Deze 
dag gingen 50 vrijwilligers 
op pad om de oevers van de 
Bergsche Maas op te schonen. 
Veertien groepjes verzamelden 
aangespoeld zwerfafval tussen 

Geertruidenberg en Doeveren. 
Daarna genoten zij van een 
welverdiende lunch. We kijken 
terug op een geslaagde ochtend! 

Ransomware
Ransomware, ook bekend als 
gijzelsoftware, kan geïnstalleerd 
worden op jouw computer na-
dat je op een link of bijlage hebt 
geklikt. Je krijgt dan een bericht 
dat jouw computer geblokkeerd 
is of jouw bestanden versleuteld 
zijn. In ruil voor losgeld (ran-
som) verwijdert de cybercrimi-
neel soms (maar meestal niet) 
de kwaadaardige software.

Voorkom dat je slachtoffer 
wordt:
• Installeer een antiviruspro-

gramma.
• Installeer altijd zo snel mo-

gelijk updates van software 
en besturingssystemen.

• Maak regelmatig een back-up 
van je bestanden en bewaar 
deze op een externe harde 
schijf, die verder niet is aan-
gesloten op uw computer.

• Schakel ‘bestandsextensies 
weergeven’ in.

• Klik niet zomaar op (zip)
bestanden van onbekenden 
of bedrijven/organisaties.

• Toch per ongeluk geklikt? 
Trek gelijk de stekker uit uw 
computer of verbreek de 
internetverbinding.

Toch slachtoffer geworden 
van ransomware?
• Verwijder dit programma 

niet zelf, dan vernietig je de 
decryptiesleutel. 

• Betaal de crimineel niet.
• Kijk op  

www.nomoreransom.org om 
te zien of daar staat waar-
mee je jouw computer kunt 
ontgrendelen.

Meer informatie over ransom-
ware op: 
www.politie.nl/ransomware

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



- Beschikbaar stellen benodigde middelen GOL
- Beleidsmatige en financiële 

kaders concept begroting 2021 en 
meerjarenbegroting 2021-2024 SALHA

- Aanvraag omgevingsvergunning gemaal AWW

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 9 april.

Donderdag 9 april om 19.30 uur in de raadzaal
Waalwijks podium en Debat & Besluit (B)
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. 

Debat & Besluit (B)
Na het Waalwijks podium debatteert de 
raad en neemt vervolgens een besluit over 
de B-stukken en burgerinitiatieven.  

U bent van harte welkom te komen luisteren 
maar de vergadering is ook live te volgen 
via https://waalwijk.notubiz.nl

Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen 
staan op https://waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) 
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks 
podium, het agenderen van een raadsvoorstel 
én voor meepraten bij het Forum.

Agenda

U bent van harte welkom:

Donderdag 12 maart, om 19.30 uur in de raadzaal 
Waalwijks podium en Debat & Besluit (B)
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. 

Debat & Besluit (B)
De raad debatteert 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

Donderdag 19 maart om 19.30 uur in de raadzaal 
Waalwijks podium en Input
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

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:
Sasweg 5 Sprang-Capelle: uitbreiden bestaande loods 
(tst Bouw) Datum ontvangst 19-02-2020
Elzenweg 29 Waalwijk: tijdelijk houden 
magazijnverkopen aan particulieren (tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 18-02-2020
Burgemeester de Geusstraat, kavel 3, Waalwijk: 
bouwen woning (tst Bouw tst In- of uitrit) Datum 
ontvangst 24-02-2020
Van Hilststraat 7 Waalwijk: aanleg uitweg (tst In- of 
uitrit) Datum ontvangst 27-02-2020
Wittenhorstlaan 6 Waalwijk: verbouwen woning (tst 
Bouw) Datum ontvangst 26-02-2020
Hugo de Grootstraat, ten noorden van nr. 6, 
Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G, nr. 1291): tijdelijk 

gebruik perceel t.b.v. een terras (tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 10-02-2020
Havendijk 36 Waspik: verbouwen woning/gemeentelijk 
monument en plaatsen bijgebouw (tst Bouw tst Wijzigen 
gemeentelijk monument) Datum ontvangst 16-02-2020
Emmastraat, t.h.v. nr. 3, Sprang-Capelle: kappen 1 
amberboom i.v.m. plaatsing ondergrondse container (tst 
Kap) Datum ontvangst 04-03-2020
Willem Einthovenstraat, kavel 13, Waspik: bouwen 
woning (tst Bouw tst In- of uitrit tst Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 02-03-2020
Zijlweg 1 Waalwijk: intern verbouwen kantoor (tst 
Bouw) Datum ontvangst 05-03-2020
Kloosterweg 27 Waalwijk: modernisering 
telecommunicatie installatie (tst Bouw) Datum ontvangst 
21-02-2020
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:
Zijlweg 1 Waalwijk: intern verbouwen kantoor (tst Bouw 
tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 
05-03-2020

Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Ranonkelstraat 21 Waalwijk: plaatsen nokverhogende 
dakkapel (tst Bouw) Datum bekendmaking 02-03-2020
Hein Jordansstraat 26 Waalwijk: bouwen woning (tst 
Bouw) Datum bekendmaking 04-03-2020
St. Antoniusstraat 6 Waalwijk: tijdelijk (6 maanden) 
plaatsen kraam t.b.v. bakkerij Asya (tst Bouw tst Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 05-03-
2020
St. Jansplein 112 Waalwijk: plaatsen afzuiginstallatie 
(tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 09-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE 
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Van Harenstraat 4 Waalwijk: uitbreiden kantoor (tst 
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 06-02-2020
St. Antoniusstraat 4, 6 en 6a Waalwijk: wijzigen 

Input
In de vragenronde stellen raadsleden vragen over 
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de 
agenda van Besluit (A) op 20 februari (zie hieronder).

Vervolgens informeert het college in de 
informatieronde de raad over: 
- Smart mobility
- Fysieke veiligheid

Donderdag 26 maart om 19.30 uur in de raadzaal
Waalwijks podium, Forum en Besluit (A)
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. 

Forum 
De raad bespreekt het volgende onderwerp 
met inwoners en organisaties:
- Evenementenvisie

Praat met de raad 
Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het 
Forum onder vermelding van het onderwerp. 
Wilt u een van de volgende raadsvoorstellen 
bespreken met de raad dan kunt u dat vóór 23 maart 
12.00 uur doorgeven aan griffie@waalwijk.nl

Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen: 
- Verordening leerlingenvervoer 

gemeente Waalwijk 2020
- Evenementenvisie
- Aanvraag suppletie uitkering opsporen 

explosieven Tweede Wereldoorlog 2019
- Ontwikkelplan Kerkvaartse Haven
- Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste 

wethouder Daandels



kozijnen (tst Bouw) Datum bekendmaking 04-03-2020
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:
Hein Jordansstraat Waalwijk (kad. Sprang, sectie 
C, nr. 3014): vaststellen nummeraanduiding 26 Datum 
bekendmaking 04-03-2020
Laageinde 103a Waalwijk: vernummering 103a naar 
103b Datum bekendmaking 02-03-2020
Laageinde 105 Waalwijk: vernummering 105 naar 103a 
Datum bekendmaking 02-03-2020
Grotestraat 273c en 273d Waalwijk: vernummering 
273c naar 273d en vernummering 273d naar 273c Datum 
bekendmaking 10-03-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

NIET ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAAG 
OMZETTINGSVERGUNNING OP BASIS VAN DE 
“HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2018-
2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende 
aanvraag om een omzettingsvergunning niet-ontvankelijk 
is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet 
voldoende aangevuld is:
St. Crispijnstraat 80a Waalwijk: omzetten zelfstandige 
woonruimte naar onzelfstandige woonruimte  Datum 
bekendmaking: 04-03-2020
Procedure 1a en 3 is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN 
VERLEEND AAN: 
• Stichting Zorggroep Elde Maasduinen voor het 

organiseren van een Lentemarkt op Vrijdag 20 maart 
2020 van 11.00 uur tot en met 19.00 uur, op de locatie 
Vredesplein 100 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 
maart 2020.

• Stichting Buddharama Temple voor het organiseren 
Songkraan, viering van het Thaise Nieuwjaar op 
Zaterdag 11 april 2020 van 10.00 uur tot en met 18.00 
uur, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit is 
verzonden op 4 maart 2020.

•	De	heer	M.	Chaichana	ontheffing	artikel	35	drank-	en	
horecawet  voor de viering van het Thaise Nieuwjaar op 
11 april 2020 op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 4 maart 2020.

•	De	heer	E.G.	Verkuijlen	ontheffing	artikel	35	drank-	en	
horecawet  voor de het 70 jarig bestaan van Mossel 
Groep op 5 april 2020 op de locatie Sluisweg 1 in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 4 maart 2020.

• Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het 
Straatfestival op Zondag 24 mei 2020 van 09.00 uur tot 
en met 18.00 uur, in het centrum van Waalwijk. Besluit 
is verzonden op 4 maart 2020.

• Mevrouw M. Gouda-Kolkwijk voor een 
exploitatievergunning voor de Cafetaria Bali friet Butik 
street food op de locatie gelegen aan de Grotestraat 29 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 maart 2020.

• De heer en mevrouw van de Leemput voor een 
Drank- en horecavergunning voor slijterij Drankenhuys 
Bergmans, op de locatie gelegen aan Bloemenoordplein 
28a-30a in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 maart 
2020.

• Mevrouw E.E.A. de Kok-Veenhof voor het organiseren 
van de carnavalsoptocht Maoneblusserslaand door 
diverse straten in Waspik op zondag 15 maart 2020 van 
11.30 uur tot 16.30 uur. Besluit is verzonden op 9 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

RUIMTELIJKE ORDENING

HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE KINDCENTRUM 
ZANDDONK
Tijdens een inloopavond op 11 februari is het ontwerp 
voor de herinrichting van de openbare ruimte kindcentrum 
Zanddonk met omwonenden gedeeld. De aandachtspunten 
zijn	waar	mogelijk	verwerkt	in	een	definitief	ontwerp.	Dit	
ontwerp ligt van 9 maart tot en met 23 maart 2020 ter 
inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 te 
Waalwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer Arend Krijger Team Ontwerp Openbare 
Ruimte. Hij is bereikbaar via email akrijger@waalwijk.nl of 
via 0416-683456. 
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing

VERKEER

VERKEERSBESLUIT AANLEGGEN VOETGANGERS-
OVERSTEEKPLAATS MET ZEBRAMARKERING 
BASISSCHOOL DE BRUG, TE WASPIK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat 
het heeft besloten tot het aanleggen van een 
voetgangersoversteekplaats op de Brugstraat te 
Waspik. Deze oversteekplaats wordt voorzien van een 
zebramarkering en komt direct voor de in/uitgang van 
de basisschool De Brug. De maatregel zorgt voor een 
duidelijke looproute van en naar de basisschool en zorgt 
voor een veilige oversteek bij de basisschool.

Het verkeersbesluit is op gepubliceerd in de digitale 
versie van de Staatscourant en ligt tot 20 april 2020 ook 
ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, 
Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden 
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

VERKEERSBESLUIT 11 MAART 2020
Het college van Waalwijk heeft besloten:
-  het parkeren op de parkeerhaven voor het 

appartementencomplex aan de Van der Merwedelaan 19 
tot en met 24a te Waalwijk (recht achter de bushalte) 
door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het 
RVV 1990 met onderbord.

Bovenstaand besluit is op 10 maart 2020 verstuurd en 
bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.

WIJZIGEN VERKEERSSITUATIE MR. GOEMAN 
BORGESIUSSTRAAT EN PROF. DE SAVORNIN 
LOHMANPARK
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft 
besloten aan het Prof. de Savornin Lohmanpark een 
tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen te verplaatsen; 
een viertal parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadplaats 
voor elektrische voertuigen en in de Mr. Goeman 
Borgesiusstraat een voetpad aan te wijzen. Deze besluiten 
zijn genomen in het kader van de gebiedsgerichte aanpak 
welke het gevolg is van de uitbreidingsplannen van het 
daar gelegen buurtwinkelcentrum.

Het betreffende verkeersbesluit is op woensdag 4 
maart 2020 gepubliceerd in de digitale versie van de 
Staatscourant en ligt tot donderdag 16 april 2020 ook 
ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, 
Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden 
gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

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. Ren, geboren op 18-08-1988, de datum van het 
voornemen is 03-02-2020, het besluit is genomen op 
02-03-2020.

• R. Ekleme, geboren op 03-06-1997, de datum van het 
voornemen is 28-01-2020, het besluit is genomen op 
03-03-2020.

• Iskander Abdulkadir Mohamud, geboren op 00-00-
1980, de datum van het voornemen is 07-02-2020, het 
besluit is genomen op 03-03-2020.

• P.W. Wcislo, geboren op 08-10-1992, de datum van 
het voornemen is 05-02-2020, het besluit is genomen 
op 03-03-2020.

• O. Jalloh, geboren op 25-06-1965, de datum van het 
voornemen is 05-02-2020, het besluit is genomen op 
03-03-2020.

• M.A. Forys, geboren op 11-07-1977, de datum van het 
voornemen is 05-02-2020, het besluit is genomen op 
03-03-2020.

• J.C. Marrero Serrano, geboren op 07-03-1971, de 
datum van het voornemen is 03-02-2020, het besluit is 
genomen op 03-03-2020.

• E. Ozols, geboren op 03-11-1987, de datum van het 
voornemen is 30-01-2020, het besluit is genomen op 
03-03-2020.

• M. Anžjānis, geboren op 21-06-1987, de datum van 
het voornemen is 10-02-2020, het besluit is genomen 
op 05-03-2020.

• L. Kolosa, geboren op 24-11-1990, de datum van het 
voornemen is 13-01-2020, het besluit is genomen op 
05-03-2020.

• R. Mainus, geboren op 18-12-1992, de datum van het 
voornemen is 10-02-2020, het besluit is genomen op 
06-03-2020.

• S. Cvilikiené, geboren op 20-09-1996, de datum van 
het voornemen is 11-02-2020, het besluit is genomen 
op 06-03-2020.

• M. Cvilikas, geboren op 13-10-1988, de datum van het 
voornemen is 11-02-2020, het besluit is genomen op 
06-03-2020.

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.

• S.F.M. Gemmeke, geboren op 02-08-1999, de datum 
van het voornemen is 02-03-2020.

• T. Yu, geboren op 05-07-1996, de datum van het 
voornemen is 02-03-2020

• L.Jurgowiak, geboren op 28-04-1986, de datum van 
het voornemen is 02-03-2020

• T.H. Verduijn, geboren op 13-07-1973, de datum van 
het voornemen is 03-03-2020

• K.C. van der Stam, geboren op 22-04-1978, de datum 
van het voornemen is 03-03-2020

• S.A.J. Vervoort, geboren op 08-08-1990, de datum van 
het voornemen is 03-03-2020

• J. van Wanrooij, geboren op 01-07-1991, de datum 
van het voornemen is 04-03-2020

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


