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Inwoners krijgen nog meer
stem bij Waalwijk Ontmoet

Waalwijk
Waalwijk
Ontmoet
Ontmoet
Tijdens ‘Waalwijk Ontmoet’ worden sporters, vrijwilligers en cultuurvertegenwoordigers door het college in het zonnetje gezet. Nieuw bij de zevende editie is dat
inwoners kunnen stemmen op álle ingediende voordrachten. Er is dit jaar geen jury
die uit de voordrachten van inwoners genomineerden selecteert. Zo krijgen inwoners
nog meer stem bij Waalwijk Ontmoet. Stemmen kan via Facebook. Daarnaast reikt
het college een extra prijs uit voor een bijzondere prestatie: de ‘Waalwijker(s) van
het jaar’.
Een voordracht gaat eenvoudig via www.
waalwijk.nl/waalwijkontmoet en kan tot
maandag 3 september. In elke categorie
zijn twee prijzen te verdelen: één voor
een individuele prestatie en één voor
een groepsprestatie.
Van 12 september tot en met 3 oktober
kunt u via onze Facebookpagina stemmen op alle voordrachten. In deze periode worden regelmatig tussenuitslagen
gepresenteerd. Het individu en de groep
per categorie met de meeste stemmen
wint. Zo wordt Waalwijk Ontmoet een
publieksprijs van, voor en door inwoners.
Iedereen die een voordracht doet, krijgt

automatisch toegangskaarten voor de
feestavond op 6 oktober. Dat geldt ook
voor degenen die voorgedragen worden.
Waalwijk Ontmoet
Waalwijk Ontmoet is dit jaar op zaterdag 6 oktober van 19.30 tot 01.00 uur
in het Mandemakers Stadion. Tijdens
de feestavond reikt de gemeente prijzen
uit aan sporters, vrijwilligers en cultuurvertegenwoordigers voor hun bijzondere
prestatie. Sommige prestaties zijn zo
bijzonder dat ze sowieso een prijs verdienen. Daarvoor reikt het college een
extra prijs uit: de Waalwijker(s) van het
jaar.

Tips bij droogte en hitte
maken van kampvuur en barbecueën in
de natuur is niet toegestaan. Gooi sigaretten en glas weg in een afvalbak of
neem deze mee. Bel bij een beginnend
brandje direct 112 en geef de locatie zo
precies mogelijk door. Parkeer uw auto
niet op bospaden zodat de brandweer
snel bij het vuur kan komen.
Het is al een paar weken warm en erg
droog. Volgens het KNMI komt daar
vermoedelijk de komende weken weinig
verandering in. Door de aanhoudende
warmte en droogte is er een grotere kans
op natuurbranden. Ook moeten we in
deze periode extra goed voor onszelf en
anderen zorgen. Onderstaande tips helpen daarbij.
Kans op natuurbranden
Door de droogte, hoge temperaturen en
wind is het risico op een natuurbrand
hoog. Geniet van de prachtige bossen en
heide maar ben daarbij extra alert. Het

Blijf binnen en drink voldoende
Blijf zo veel mogelijk binnen en bedek
ramen om de warmte buiten te houden.
Met name tussen 12.00 en 16.00 uur is
de temperatuur het hoogst. Het is ook
belangrijk voldoende te drinken.
Verkoeling in plassen en meren
Bij stralend zomerweer is het verleidelijk
een duik te nemen in plassen en meren.
Bij warm weer vormen deze wateren
echter een bron van ziekteverwekkers.
Dit kan verschillende ziektes met lichamelijke klachten veroorzaken. Het advies is om alleen te zwemmen in water
dat is aangewezen als zwemwater.

Doe uw meldingen online
Valt u iets op wat niet in orde is? Meld dit! Dit kan op onze website of via één van
onze apps. Zo kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week een melding doen.
Online regelen, wel zo makkelijk!
Website
Ga naar www.waalwijk.nl en klik op de
groene knop ‘Melding doen’. Kies dan
wat voor soort melding u wilt doen:
• Is er iets kapot in uw omgeving? Klik op
de knop ‘Melding openbare ruimte’.
• Heeft u vermoedens over een verdachte
of zorgelijke situatie? Klik op de knop
‘Meld verdachte situaties’.
Eerst kiest u de locatie van de melding.
Vervolgens beschrijft u wat er aan de
hand is. Een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving zorgt voor de beste afhandeling van uw melding. Heeft u een foto
van de melding? Stuur deze dan mee. Tot
slot vragen wij om uw contactgegevens.
Hiermee kunnen wij u bereiken voor
eventuele extra informatie en om u op de
hoogte te houden. U ontvangt een e-mail
wanneer uw melding in behandeling is
genomen en wanneer de melding is opgelost. Alle informatie die u geeft, wordt
vertrouwelijk behandeld.

WaakSamen App
U kunt de WaakSamen app gebruiken
om meldingen te doen over verdachte
of zorgelijke situaties. Dit kan anoniem.
Via de app worden meldingen direct
doorgezet naar de juiste instanties. Op
deze manier werken we samen aan een
veilige leefomgeving. U kunt de app
gratis downloaden op uw Android of
iPhone.

MijnGemeente App
MijnGemeente is een gratis app voor Android en iPhone. Via deze app kunt u op
een simpele manier een melding doen
over de openbare ruimte. Deze meldingen
komen inclusief GPS-coördinaten en eventueel een foto rechtstreeks bij ons binnen.

Afhandeling
Als u iets meldt, verwerken we uw melding op werkdagen tussen 8.30 en 17.00
uur. Kleine gebreken in de buurt verhelpen we vaak snel.
Duurt het langer, dan houden wij u op
de hoogte.

Andere mogelijkheden
Naast het digitale formulier en de apps
zijn er twee andere mogelijkheden om
uw melding te doen:
• Meld Misdaad Anoniem: u kunt verdachte situaties anoniem melden via
www.meldmisdaadanoniem.nl
• Telefonisch: u kunt uw melding aan
het Klantcontactcentrum (KCC) doorgeven via telefoonnummer 0416683456 op maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.

Heeft u een vergunning nodig
tijdens de 80 van de Langstraat?

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
tel: 0416 - 68 34 56
website: www.waalwijk.nl
e-mail: info@waalwijk.nl
twitter: Gem_waalwijk
Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56
Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Agenda

Activiteit
Thuis met Dementie

Voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers
U bent iedere dinsdag tussen 10.00
en 12.00 uur van harte welkom in het
Parkpaviljoen ingang Wandelpark, Grotestraat in Waalwijk. Op dinsdag 17 juli
genieten we samen op het terras van
het Parkpaviljoen. U bent van harte welkom om een praatje te komen maken.
Koffie en thee zijn voor eigen rekening,
wij zorgen voor iets lekkers.
Aanmelden kan bij dementieconsulent
Marianne de Jongh via:
m.d.jongh@dewever.nl of 06-13923523.

Stichting ‘De 80 van de Langstraat’ organiseert op zaterdag 8 en zondag 9
september 2018 de 38e editie van de
wandeltocht de Rabobank 80 van de
Langstraat. De gemeente stelt ook dit
jaar weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen.

schenken aan personen van 18 jaar en
ouder. Alcoholgebruik onder de 18 jaar
is niet toegestaan. Wij verwachten dat u
hierin uw verantwoordelijkheid neemt.
Overlast door overmatig alcoholgebruik
wordt niet getolereerd, u riskeert dan
een boete.

60 x 60 cm. De vuurkorf of barbecue
moet op minstens 5 meter afstand van
een gebouw staan. Bij windkracht 6 of
hoger is het gebruik van een vuurkorf
niet toegestaan. Houdt altijd toezicht
op het vuur en houdt bluswater binnen
handbereik.

Wilt u een activiteit organiseren?

Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente Waalwijk geldt de reguliere sluitingstijd van
03.00 uur. Voor dit jaar geldt, net als
het vorig jaar, dat enkel voor de horeca
direct gelegen aan de wandelroute van
“de 80” vrijstelling van de sluitingstijd.
De vrijstelling van de sluitingstijd geldt
NIET voor buitenactiviteiten van de horeca. Voor buitenactiviteiten dient een
vergunning worden aangevraagd.

Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte
vrijhouden van tenminste 4,50 meter.
Versieringen boven de weg moeten op
minimaal 4,20 meter hoogte hangen.
Gebruik geen materialen die gemakkelijk
ontvlambaar zijn.

Zonder vergunning mag u:
• Een kleine tent plaatsen (tot 50 personen).
• Muziek draaien via een stereo-installatie.
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste 4,50 meter en zijn
obstakels of versieringen boven de weg
niet toegestaan.
U heeft wel een vergunning nodig als u
één of een combinatie van onderstaande
attributen plaatst:
• Een grote tent (vanaf 50 personen);
• Een vrachtwagen (trailer) of ander
groot obstakel;
• Versterkte muziek met professionele
apparatuur, bijvoorbeeld als een dj
muziek draait.
• Tapwagens (aanvraag + situatietekening indienen wanneer de tapwagens
NIET op het eigen terras geplaatst
wordt. Het moet duidelijk zijn wat tot
het eigen terras behoort. De tapwagen
en het terras mag NIET ‘s nachts worden gebruikt tussen 01.30 uur en 08.30
uur.)

Plastic
Gedurende het evenement mag op zaterdag 8 september en op zondag 9 september zowel binnen als buiten op het
terras alleen worden gewerkt met plastic
glazen (plastic kreukelglas of polycarbonaat).
Geluid
Alle horecabedrijven langs de route hebben een collectieve geluidontheffing. Dit
houdt in dat u tot de reguliere sluitingstijden in uw horecabedrijf muziek ten
gehore mag brengen waarbij de normen
uit het Activiteitenbesluit tijdelijk niet
gelden.

Alcohol
Als u op een andere plaats dan uw horecabedrijf zwakalcoholhoudende dranken
wilt verkopen en/of schenken, dan heeft
u hiervoor een ontheffing van de Dranken Horecawet nodig.

Tent
Voor het plaatsen van een tent voor
maximaal 50 personen op uw terras hebt
u geen vergunning nodig. Let daarbij op
dat u geen vluchtwegen vanuit uw horecabedrijf blokkeert. Voor het plaatsen
van een tent voor meer dan 50 personen
hebt u wel een vergunning nodig.

NIX18
Met de ontheffing mag u alleen alcohol

Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max.

Melden en aanvragen
Voor het melden van uw activiteit en/
of het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen dient u een
aanvraag in te dienen. Een formulier
hiervoor kunt u vinden op de site van
de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.
nl. Als u attributen plaatst voeg hierbij
dan een plattegrondtekening op schaal.
U hebt tot uiterlijk 22 augustus om het
formulier in te leveren bij de gemeente.
Handhaving
De gemeente en politie treden handhavend op indien u een vergunningplichtige activiteit organiseert maar u geen
vergunning of ontheffing hebt.
Vragen?
Heeft u nog vragen of wenst u verdere
uitleg, neem dan gerust contact op
met het team Vergunningverlening &
Belastingen via telefoonnummer 0416683456.
Let op!
Voor het in behandeling nemen van uw
aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht volgens de Legesverordening 2018. Deze kunt u vinden op www.
waalwijk.nl.
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Buurtbus 206 rijdt tijdelijk andere route
Door werkzaamheden aan de Nieuwe Provinciale
Weg en rotonde ‘t Vaartje in Waspik zijn deze straten afgesloten van 9 juli tot en met 3 augustus.
Daardoor rijdt Buurtbus 206 Waalwijk-Oosterhout
tijdelijk een andere route: vanaf Sprang-Capelle via
’t Vaartje naar de Vrouwkensvaartsetraat – Carmelietenstraat– Spoorstraat – Schoolstraat – Kerkstraat.

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 verzoeken u hiervoor contact
op te nemen met de frontoffice bouwen, wonen en
leefomgeving van team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.
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.
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.
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.
2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische
werken

Voordat het ontwerp van de herinrichting/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. 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

Alle bekendmakingen verschijnen met ingang van 30 januari 2014 tijdelijk weer wekelijks in het Weekblad Waalwijk.
Met uitzondering van de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen). Per 1 januari 2014 zijn gemeenten
namelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften digitaal bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl. Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven op de gemeentepagina. U kunt zich overigens ook aanmelden voor een e-mailservice van bekendmakingen via www.overheid.nl

Omgevingsvergunningen

dan contact op met de
griffie, tel 0416-683 445.
De raad heeft nu zomervakantie.
Op 15 augustus is de raad weer terug op
deze pagina. De raad wenst u een prettige
vakantie.

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-West-Brabant, 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 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

115 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 4 juli 2018
Procedure 3 is van toepassing.
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij het college
van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

Milieu
Wet Milieubeheer

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:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
22-05-2018
Julianastraat Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie D, nr. 2061)
kappen 1 es
Kap
gedeeltelijk vervangen dak berging Bouw
03-07-2018
Amstel 23, 25 en 27 Waalwijk
26-06-2018
Grotestraat 281 t/m 281b Waalwijk uitbreiden en herverdelen pand
		
tot 6 appartementen
Bouw
05-07-2018
Raadhuisstraat 2 Waspik
aanbrengen brandtrap en wij		
zigen brandcompartimentering Bouw
22-06-2018
Vrouwkensvaartsestraat 27 Waspik toevoegen woning, wijzigen
Handelen in strijd
		
monument en aanbrengen
ruimtelijke regels
Wijzigen Gem. monument
		
verharding
			
Bouw Werk uitvoeren
Procedure 1a is van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 de
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
07-12-2017
Guido Gezellestraat 32 en
brandveilig gebruiken
Alberdingk Thijmstraat 25 Waalwijk
basisschool
brandveilig gebruik
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

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:
- Van de Water Staalbouw B.V., Schouwslootweg 17 Waalwijk
- Excluton Sierbestrating Waalwijk, Gantelstraat 11 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 juli 2018 tot en met 8 augustus 2018. Na afloop
van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.
Inzage van stukken
Procedure 1a is van toepassing. Stukken kunt u inzien tijdens openingstijden. Voor een afspraak kunt u contact
opnemen met de front-office Bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen, tel.
0416-683456.

Verkeer
Wegafsluitingen
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Waalwijk, tel. 683683. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

Waalwijk:

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
Omschrijving project
Toestemming
bekendmaking Locatie
11-07-2018
Julianastraat Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie D, nr. 2061)
kap 1es
Kap
11-07-2018
Zomerdijk Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie A, nr. 1589)
kap 1 linde
Kap
Groen van Prinstererlaan (tussen Prof.
10-07-2018
Kap
Piersonstraat en Talmastraat) Waalwijk kappen 4 lijsterbessen
04-07-2018 Mechie Trommelenweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 925)
aanleg uitweg
Inrit- of uitrit
28-06-2018 Stationsstraat 10/De Els 51 Waalwijk wijzigen winkelpui en
		
interne verbouwing winkel
Bouw
09-07-2018 ‘t Vaartje 7 Waspik
plaatsen zonnepanelen
Bouw
Inrit- of uitrit Handelen in
10-07-2018
Benedenkerkstraat 74 Waspik
bouwen woning
			
strijd ruimtelijke regels Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Datum
bekendmaking Locatie
02-07-2018
Schouwslootweg 17 en 19 Waalwijk
Procedure 1a is van toepassing.

Besluiten raadsvergadering op 5 juli jl.
Tijdens deze vergadering heeft de raad een
aantal besluiten genomen. Wilt u weten
welke? Kijk voor de besluitenlijst op www.
waalwijk.nl (en ga via Bestuur naar Raad).
Heeft u geen internetaansluiting, neem

Op de route van Waalwijk naar Oosterhout stopt de
bus om 08.16 uur in de Carmelietenstraat, om 08.21
uur in de Kerkstraat en om 08.27 uur in de Hoofdstraat. Dit geldt vervolgens voor elk uur.
Op de route van Oosterhout naar Waalwijk stopt de
bus om 09.30 uur in de Hoofdstraat, om 09.38 uur
in de Kerkstraat en om 09.43 uur in de Carmelietenstraat. Dit geldt vervolgens voor elk uur.

Omschrijving project
uitbreiden bedrijfshal

Toestemming
Bouw

Besluit tot het intrekken en vaststellen van nummeraanduidingen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het intrekken en vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving		
28-06-2018
Stationsstraat 10/De Els 51 Waalwijk Intrekken nummeraanduiding 10 en 51
		
Vaststellen nummeraanduiding 10 (Stationsstraat)
10-07-2018
Benedenkerkstraat Waspik
(kad. Waspik, sectie O, nr. 1080)
Vaststellen nummeraanduiding 74
06-07-2018
Mgr. Zwijsenstraat 21 Waalwijk
Intrekken nummeraanduiding 21 Vaststellen nummeraan		
duiding 21 (Mgr. Zwijsenstraat) en 86 (Mr. Luybenstraat)
06-07-2018
Schutweg 8 Waalwijk
Intrekken nummeraanduiding 8 Vaststellen nummeraan		
duiding 8 (Schutweg) en 24 (Keurweg)
09-07-2018
Vredesplein 100 Waalwijk
Intrekken nummeraanduiding 100
		
Vaststellen nummeraanduiding 100 en 100 k252a
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

Algemene vergunningen
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar
zijn verleend aan:

- Café Spits voor het organiseren van het evenement Spits on The Block op zaterdag 11 juli 2018 van 18.00 uur
tot 01.00 uur op de locatie Grotestraat 198 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 6 juli 2018.
- EM-TÉ Supermarkt voor een wijziging leidinggevenden voor het slijterijbedrijf op de locatie Van der Duinstraat

Weteringweg vanaf Kloosterheulweg tot en met kruising Gansoyensesteeg: 30-04-2018 t/m 21-07-2018 i.v.m.
reconstructie. Autoverkeer wordt omgeleid via de Altenaweg, Sluisweg, Zomerdijk en Heusdenseweg. Fietsers
worden omgeleid via de Valkenvoortweg, Hoogeindse Rondweg, Loeffstraat en Grotestraat.
Eerste Zeine - gedeelte tussen Haydnstraat en St. Antoniusstraat: 14-08-2018 t/m 29-29-2018 i.v.m. reconstructie.
Omleiding via omliggende wegen.

Sprang-Capelle:

Geen wegafsluitingen

Waspik:

’t Vaartje-west tot aan de Havendries, ’t Vaartje-oost tot huisnummer 42, rotonde en de Nieuwe Provinciale weg:
09-07-2018 t/m 06-08-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding wordt ter plaatse aangegeven.
Kruising Nieuwe Provinciale Weg met A59, op- en afritten gesloten: 13-07-2018 t/m 15-07-2018 i.v.m. reconstructie.
Omleiding wordt ter plaatse aangegeven.

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
ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”. 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.
Voorletters en achternaam
M. Bourjel
J.A.C. van Boekel

Geboortedatum
10-06-1990
12-04-1962

Datum voornemen
22-06-2018
25-06-2018

Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.
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 deze personen ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”.
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.
Voorletters en achternaam
Geboortedatum
S. Pálfi
25-11-1979
10-12-1980
B. Šarčević
07-10-1983
M. Šarčević
R. Vaz Quaresma
15-08-1986
A.I. Leal Figueiredo
10-06-1984
A.V. Iancu
21-04-1976
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

Datum voornemen
04-07-2018
04-07-2018
04-07-2018
04-07-2018
04-07-2018
04-07-2018

Woensdag 4 juli 2018

Woensdag 4 juli 2018

