Woensdag 6 november 2019

Uitreiking negentien Koninklijke
onderscheidingen vrijwillige
brandweer

Bijeenkomst over scheiden
Op 20 november organiseert de gemeente Waalwijk een bijeenkomst
over scheiden: Uit elkaar ... en de kinderen dan?
Landelijk neemt het aantal complexe scheidingen toe. Een scheiding
die complex dreigt te worden, raakt de veiligheid van kinderen en stelt
die in het geding.
Hoewel de cijfers niet eenduidig zijn hebben ongeveer 16.000 kinderen ernstige hinder van de scheiding van hun ouders. Bij bijna de helft
van de jongeren in de jeugd- en opvoedhulp en bij 60% in de jeugdbescherming gaat het om jongeren in of uit een scheidingssituatie. Het
landelijke cijferbeeld is ook in Waalwijk herkenbaar.
Er moet meer oog zijn voor het kind. Het is duidelijk dat er actie ondernomen dient te worden. Waalwijk pakt dit op.

BEREIKBAARHEID
TEAM WIJZ
OP 12 NOVEMBER
In verband met een interne
bijeenkomst is op dinsdag
12 november team WijZ tussen
08.30-10.00 uur telefonisch niet
bereikbaar. Vanaf 10.00 uur staat het
team weer voor je klaar.

Wat kunt u 20 november verwachten
Tijdens de bijeenkomst, in de Week tegen Kindermishandeling, op
woensdag 20 november in het Dr Mollercollege te Waalwijk, leggen we
de focus op wat het betekent voor kinderen. Sprekers zijn onder meer
jongere(n) van het jongerenplatform Villa Pinedo, oud-minister en
voorzitter landelijk platform scheiden zonder schade Mr. André Rouvoet en kinderbehartiger Marieke Lips over de rechten van kinderen,
hun positie en ervaringen.

De gedecoreerden zijn:
Team Sprang-Capelle: Ad van Hoek, Dick Verhoofstad, Wilbert
Gijsbrechts, Leon Bouman, Martin van Peer en GertJan Ophorst.
Team Waalwijk: Patrick van de Griendt, John Verkooijen, Twan
Pelders, Rob van Hulten, Jan de Jong en Louis van der Velden.
Team Waspik: Albert van Delft, Martin de Cloe, Peter van de
Mosselaar, Theo de Graauw, Peter Haakmeester, Gerard de Cloe en
Frank Kamp.
Een speciale vermelding voor de gedecoreerden Albert van Delft
en Martin de Cloe. Zij nemen na respectievelijk 20 jaar en 40 jaar
afscheid van de vrijwillige brandweer.

Herdenken doen we samen
In het kader van de bevrijding van Waalwijk, Waspik en SprangCapelle 75 jaar geleden zijn er de afgelopen week diverse activiteiten
georganiseerd. Waalwijk wil namelijk dat de bevrijding wordt herdacht en onder de aandacht blijft van jong en oud. Onderstaande
foto’s geven een impressie van een aantal activiteiten. De themapagina ‘bevrijding 75 jaar’ in weekblad Waalwijk van 23 oktober geeft
een totaaloverzicht van alle georganiseerde activiteiten.

De website -als je uit elkaar gaat-, maar ook de resultaten van het innovatielab van 13 september worden op deze bijeenkomst gepresenteerd.
Het levert ons goede nieuwe inzichten op! Rondom het programma is
er gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken.
Heeft u zelf of in uw omgeving te maken met scheiden? In uw werk, in
uw familie of vriendenkring? En wilt u er meer over weten? Dan bent
u van harte welkom om de bijeenkomst ‘Uit elkaar… en de kinderen
dan?’ bij te wonen.
Datum: woensdag 20 november, van 17.00 tot 20.00 uur
(incl. broodjes)
Plaats: Dr. Mollercollege, Olympiaweg 8b, 5143 NA in Waalwijk.
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Ouderen vanaf 75 jaar en
basisschoolleerlingen uit
Waspik hebben samen de
première beleefd van een
nieuwe film over Waspik
1940-1945. In de middag
was er voor alle kinderen
uit groep 8 een educatief
programma.

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

De bijeenkomst is bedoeld voor
zowel inwoners die op zoek zijn
naar informatie en/of ervaringen
willen delen, als professionals die
met kinderen, jongeren en gezinnen werken en beleidsmakers
en politici die zich inzetten voor
jeugd. Deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich vóór
14 november a.s. via e-mail aanmelden bij uitelkaar@waalwijk.nl

In de Crispijnstraat
in Waalwijk zijn
herdenkingstegels onthuld.
Dit ter nagedachtenis aan
omgekomen Waalwijkers die
op dat moment op dat adres
woonden.

De Joodse Hadar
Guthmann en haar moeder
ontvingen gevonden
familiedocumenten
waaronder foto’s, brieven,
telegrammen, een
handgeschreven vocabulaire,
een poëzie-album en
muziekpartituren.

PMD,
WAT MAG JE ERMEE?
DOE DE TEST

Nee. Een ‘shopper’ hoort bij
het restafval, omdat het geen
verpakking is.

Negentien brandweermannen van team Sprang-Capelle, Waalwijk
en Waspik zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij hebben de Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun
verdiensten als vrijwillige brandweerman. Burgemeester Kleijngeld
reikte de Koninklijke onderscheidingen uit op vrijdag 1 november jl.

Twijfel je of iets bij het PMD kan?
Stel jezelf de volgende vragen:
- Is het verpakkingsmateriaal?
- Is het gemaakt van plastic of
blik of is het een drinkpak?
- Is het leeg?
Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij
het PMD. Ergens ‘nee’? Dan is
het geen PMD.

Een Canadese en Noorse delegatie brachten een bezoek aan het
monument Kapelsche veer.
Een gathering van
verschillende bands traden
op bij het Antoniushof
en aansluitend in het
stadhuis in Waalwijk.

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

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

Even voorstellen:
dit is de
Waalwijkse raad

Wie zijn de raadsleden waar jij op hebt gestemd?
De raadsleden stellen zich persoonlijk voor op de
Facebookpagina ‘gemeenteraad Waalwijk’. Volg deze pagina
en blijf op de hoogte van wat de raad bespreekt en besluit.

Deze week op Facebook:

Ad Hamond – raadslid LokaalBelang
houdt van het centrum van Waalwijk, maar vindt dat
het best wat levendiger kan. Zijn motto: ‘niet mauwen
Luuk Ottens – fractievoorzitter PvdA

maar bouwen’.

wil duurzame én betaalbare woningen op plekken
waar nu gebouwen staan die geen nut meer hebben.

Gemeenteraad Waalwijk
@raadwaalwijk
@gemeenteraadwaalwijk

Sjors Slaats – fractievoorzitter GroenLinksaf,
is trots op het mooie Waalwijk en wil dat ook
zijn kinderen hier opgroeien in een groene,
duurzame en gezonde gemeente.

Agenda

U bent van harte welkom:
Donderdag 7 november in de raadzaal
Om 19.30 uur Begrotingsvergadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
• Vaststelling begroting 2020 gemeente Waalwijk
• Belastingverordeningen 2020 (ex OZB en Leges)
Donderdag 14 november, 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:
• Realiseren doorsteek Winterdijk-Grotestraat West
• BP Tilburgseweg 1 WW
• Speelruimteplan
• Groenbeleidsvisie
• Verordening Stimuleringslening
toekomstgericht wonen
• Tweede herijking begroting 2019 HvB
• Relinen riolering Groenstraat-Putstraat
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
Besluiten raadsvergadering op 31 oktober
Op 31 oktober 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.

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.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben de mogelijkheid om hun
zienswijze schriftelijk of mondeling naar
voren te brengen bij: het college van
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de
desbetreffende afdeling.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u
vooraf een afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen
met de frontoffice bouwen, wonen en
leefomgeving van team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene
nummer 0416-683456.

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 Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de
desbetreffende afdeling.

De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de stukken die daarop betrekking hebben 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.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/reconstructie door het college
wordt vastgesteld, is er gelegenheid

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:
Industrieweg 82 Waalwijk: uitbreiden bedrijfshal (tst Bouw) Datum
ontvangst 18-10-2019
Mannenbeemdweg 2 Waalwijk: realiseren paardenrijbak met omheining en 3 lantaarns (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum ontvangst 04-10-2019
Zuidhollandsedijk Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie B, nr. 4036):
bouw woonhuis (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst
In- of uitrit) Datum ontvangst 16-10-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 23, Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr.
1128 ged.): bouw woonhuis (tst Bouw) Datum ontvangst 09-10-2019
Nederveenweg 5 Sprang-Capelle: bouwen bedrijfsverzamelgebouw (tst
Bouw) Datum ontvangst 03-10-2019
Westeinde 1 Waalwijk: restauratie gemeentelijk monument (tst Wijzigen
gem. monument) Datum ontvangst 11-10-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 39, Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr.
1128 ged.): bouw woonhuis (tst Bouw) Datum ontvangst 25-10-2019
Wilhelminastraat 6 Waalwijk: plaatsen dakramen (tst Bouw tst Wijzigen
gem. monument) Datum ontvangst 28-10-2019
Orteliuslaan 3 Waalwijk: plaatsen dakkapel (tst Bouw) Datum ontvangst
28-10-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 24, Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr.
1128 ged.): bouw woonhuis (tst Bouw tst In- of uitrit) Datum ontvangst
28-10-2019
Scharlo 8 Waspik: wijzigen gebruik steiger en loods (tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 28-10-2019
Grotestraat 180 Waalwijk: schilderen buitenzijde pand (tst Wijzigen
gem. monument) Datum ontvangst 30-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Mr. Mackaystraat 1 Waalwijk: kappen 1 meelbes (tst Kap) Datum bekendmaking 05-11-2019
Van der Duinstraat 123 Sprang-Capelle: aanpassen gevelindeling (tst
Bouw) Datum bekendmaking 29-10-2019
Schoolstraat 1a Sprang-Capelle: gebruiken pand als assurantiekantoor
(tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 30-102019
Grotestraat 216 Waalwijk: realiseren 2 woningen boven een winkel (tst
Bouw) Datum bekendmaking 31-10-2019
André Brokxstraat 13 Waspik: plaatsen dakkapel (tst Bouw) Datum
bekendmaking 31-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het
intrekken en vaststellen van nummeraanduidingen is genomen:
Grotestraat 216 Waalwijk: Intrekken nummeraanduiding 216 Vaststellen
nummeraanduiding 216 (Grotestraat) en nummeraanduiding 11a en
11b (St. Jansplein) Datum bekendmaking 31-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
GEWEIGERDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE
“HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunning is geweigerd:
Grotestraat 363 Waalwijk: omzetten zelfstandige woonruimte naar
onzelfstandige woonruimte Datum bekendmaking 29-10-2019
Procedure 1a en 3 is van toepassing.

om kennis te nemen van het voorlopig
ontwerp en hierop een inspraakreactie te
geven. Dit kan schriftelijk, gedurende de
termijn van terinzagelegging. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren
brengen aan het college van Waalwijk,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat 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 binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Indien
bekendmaking aan een belanghebbende
eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, 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 dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan de beslissende instantie en indienen bij (tenzij
anders in de publicatie staat vermeld) de
commissie Bezwaarschriften, Postbus
10150, 5140 GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift 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 Zeeland-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda. Meer leest u op
www.waalwijk.nl/bezwaar
4. Beroepschrift
(na uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan
daartegen binnen zes weken beroep worden 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

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN
VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND AAN:
- Voetbalvereniging S.V. Capelle voor het houden van een kleine
jeugdloterij met een prijsbepaling op 29 november 2019. Besluit is
verzonden op 28 oktober 2019.
- Het Rode Kruis voor een collectevergunning in het kader van Serious
Request:
- The Lifeline in de periode van 18 december 2019 tot en met 24
december 2019 tjjdens de route van de sponsorloop door Waspik,
richting het Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 29
oktober 2019.
- Sinterklaas Comité Waspik voor het organiseren van de intocht Sinterklaas op zondag 17 november 2019 van 13.00 uur tot 14.00 uur in
de jachthaven Scharloo, op de locatie Scharlo 6-8 in Waspik, waarna
de ontvangst plaatsvindt in Buurthuis ’t Schooltje, op de locatie
Carmelietenstraat 56 in Waspik. Besluit is verzonden op 4 november
2019.
Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een
aanvraagformulier indienen bij het college van Waalwijk. Dit formulier
staat op: www.waalwijk.nl onder Evenementen.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 6 NOVEMBER 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren op parkeerhaven schuin t.o. de westelijke zij-ingang
van het appartementencomplex De Poort aan de Hollandsestraat
te Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van het voertuig dat in
eigendom is van de bewoner van Hollandsestraat 42 te Waalwijk door
het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van
het RVV 1990;
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met
onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, in de Pastoor Kuypersstraat te Waalwijk, recht voor de deur van
huisnummer 2.
Bovenstaand besluit is op 4 november 2019 verstuurd en op 6 november 2019 bekend gemaakt in het Staatscourant.
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. 0416683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op
www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
Asfaltonderhoud:
De komende tijd wordt asfaltonderhoud verricht in de gehele gemeente
Waalwijk door Rasenberg uit Breda. Hierdoor kan voor korte tijd een
weg (deels) worden afgesloten. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid of er worden verkeersregelaars ingezet. U kunt persoonlijk worden
benaderd met het verzoek uw auto te verplaatsen.
Waalwijk:
Oranjeplein-zuid: 30-09-2019 t/m 16-11-2019 i.v.m. reconstructie.
Grotestraat tussen Raadhuisplein en Mr. van Coothstraat: 31-10-2019
t/m 22-11-2019 i.v.m. werkzaamheden aan de bestrating. Op woensdagen en in het weekend zal de Grotestraat gewoon open zijn. Het centrum moet via de oostzijde (richting Wilhelminastraat) worden verlaten.
Sprang-Capelle:
Kruising Luzerne / Kievit: 08-11-2019 t/m 20-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Kruising Heggewikke / Ereprijs: 21-11-2019 t/m 29-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Winterdijk tussen Hogevaart en Meidoornweg: 12-11-2019 tussen 07.00
u. en 16.30 u. i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Hogevaart, Spoor-

het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep (met name ook
tegen welk onderdeel van het besluit het
beroep zich richt). Het beroepschrift
moet (tenzij anders vermeld) worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant, 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 behalve 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 voorwaarden voldoet. Meer leest u op
www.waalwijk.nl/bezwaar

baanweg en Meidoornweg.
Hogevaart t.h.v. brug: 19-11-2019 t/m 21-11-2019 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Koesteeg.
Poolsestraat en Willem van Gentsvaart tussen Nieuwevaart en Tolweg:
07-11-2019 tussen 08.00 u. en 16.30 u. i.v.m. asfaltonderhoud.
Waspik:
Irenestraat: 07-10-2019 t/m 17-11-2019 i.v.m. reconstructie.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN STRAATNAMEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot
het vaststellen van straatnaamgeving zijn genomen:
Datum bekendmaking: 6 november 2019
Locatie omschrijving; Waalwijk randweg omgeving industrieterrein
- Toekenning Pompweg/Sluisweg/Zomerdijk/Gansoyensesteeg
- Intrekken deel Zomerdijk
Procedure 1 en 3 is hierop 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 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.Z. Zapolski, geboren op 25-02-1989, de datum van het voornemen
is 08-10-2019, het besluit is genomen op 28-10-2019.
• P.J. Gapinski, geboren op 23-04-1994, de datum van het voornemen
is 02-10-2019, het besluit is genomen op 28-10-2019
• A.D. Nitu, geboren op 18-11-1988, de datum van het voornemen is
02-10-2019, het besluit is genomen op 28-10-2019
• C. Ionescu, geboren op 30-01-1992, de datum van het voornemen is
02-10-2019, het besluit is genomen op 28-10-2019
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.
• D. Cocarca, geboren op 01-04-1980, de datum van het voornemen is
28-10-2019.
• S. Gurea, geboren op 27-06-1967, de datum van het voornemen is
28-10-2019
• F. Macovei, geboren op 09-03-1978, de datum van het voornemen is
28-10-2019
• A. Tatu, geboren op 15-01-2001, de datum van het voornemen is 2810-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na
publicatie

