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Op deze pagina vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Waalwijk.
Redactie: Bureau Communicatie, tel. 0416-683456.

Parkeren bij scholen
De scholen beginnen binnenkort weer.
Brengt u uw kind ook met de fiets of te
voet naar school? Fijn! Zo voorkomt u
parkeeroverlast en onveilige situaties.
Waalwijk
Waalwijk
Ontmoet
Ontmoet

Vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers
in het zonnetje op 6 oktober

Voordragen Waalwijk
Ontmoet kan nog steeds
Heeft u uw uitblinker nog niet voorgedragen voor ‘Waalwijk Ontmoet’?
Waar wacht u nog op? Met de nieuwe
wijze van stemmen maakt uw uitblinker nog meer kans om in de prijzen te
vallen! Op zaterdag 6 oktober zet het
gemeentebestuur vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers in
het zonnetje. De eerste voordrachten,
wat nu ook al meteen een nominatie
is, zijn al binnen, maar mogelijk kent
u nog iemand het verdient om in de
schijnwerpers gezet te worden en
die nog niet bij ons bekend is. Wacht
niet langer en ga naar www.waalwijk/
waalwijkontmoet

Daar staat een formulier dat u in een
paar minuten kunt invullen. Dat kan
tot maandag 3 september 09.00 uur.

Parkeeroverlast
De schoolomgeving hoort een veilige
plek te zijn voor kinderen. Aan- en afrijdende auto’s rondom school zorgen
voor veel drukte en onveilige situaties.
Er is bij scholen onvoldoende plaats
om te parkeren. Zeker op tijden dat de
school start en eindigt. Sommige scholen hebben een Kiss & Ride-zone, waar u
uw kind kunt laten in- of uitstappen om
meteen weer verder te rijden. U mag hier
niet parkeren.

Controle
De BOA’s van de gemeente controleren
regelmatig op fout geparkeerde auto’s.
Ze zijn er voor de veiligheid van u én de
kinderen.
Actie organiseren?
Wilt u met uw school een actie organiseren om parkeerproblemen aan te pakken? Neem dan contact met ons op via
info@waalwijk.nl of 0416-683456.

Telefonisch bereikbaar van:
Ma t/m vrij: van 8.30 tot 17.00 uur
Telefoon: 0416 - 68 34 56
Website: www.waalwijk.nl
E-mail: info@waalwijk.nl
Twitter: gem_waalwijk
Facebook: gemeente.waalwijk
Instagram: gemeentewaalwijk

Kijk voor openingstijden op:
www.waalwijk.nl/openingstijden

Ontvang kaarten
Met uw voordracht doet u niet alleen
die trouwe vrijwilliger, fanatieke sporter of enthousiaste cultuurvertegenwoordiger een groot plezier, maar ook
uzelf! Een voordacht doen betekent namelijk dat u automatisch twee kaartjes
krijgt voor de feestavond op 6 oktober
in het Mandemakers Stadion. Overigens krijgt ook degene die voorgedragen wordt twee toegangsbewijzen.

Steentje bijdragen
Klimaatverandering heeft deze zomer
merkbaar impact op onze leefomgeving. Hiermee omgaan en daarop inspelen met maatregelen die helpen om
onze leefomgeving klimaat-bestendig te
maken, is één van de belangrijkste op-

Adres:
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk

Maak een afspraak via:
www.waalwijk.nl/afspraak
0f 0416 - 68 34 56

De scholen
beginnen weer!

Agenda

Activiteit
Thuis met Dementie

Voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers

Heeft u een klimaatbestendige tuin?
De afgelopen jaren verharden we de omgeving steeds meer. Tuinen zijn tegenwoordig betegeld, maar dat heeft juist
een negatief effect op het milieu. Meer
groen zorgt voor een goed klimaat,
meer dieren, verbetert de luchtkwaliteit
en is een buffer tijdens heftige buien.

Gemeente Waalwijk

gaven voor de toekomst en daar moet
iedereen een steentje aan bijdragen.
Meer groen is op dit moment de beste
maatregel.

De grootste hitte lijkt nu voorbij en er
wordt de komende week regelmatig
regen voorspeld. De waterstand in de
vijvers en sloten zal zich langzaam aan
gaan herstellen.

U bent iedere dinsdag tussen 10.00
en 12.00 uur van harte welkom in het
Parkpaviljoen ingang Wandelpark,
Grotestraat in Waalwijk. Op dinsdag 21
augustus maken we samen een wandeling door het Wandelpark. Tijdens
deze wandeling vertelt een vrijwilliger
van Stichting Wandelpark Waalwijk
over bomen, planten en de plannen om
in het park een speel- en beleeftuin te
creëren. U bent van harte welkom! 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.

Heeft u een vergunning nodig tijdens de 80 van de Langstraat?
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.
Wilt u een activiteit organiseren?
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 plaatst (vanaf 50 personen) en/of;
• Een vrachtwagen (trailer) of ander
groot obstakel plaatst en/of;
• Versterkte muziek wilt laten horen
met professionele apparatuur, bijvoorbeeld als een dj muziek draait en/
of.
• 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 tapwa-

gen en het terras mag NIET ‘s nachts
worden gebruikt tussen 01.30 uur en
08.30 uur.
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.
NIX18
Met de ontheffing mag u alleen alcohol
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.
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.
Plastic
Gedurende het evenement mag op zaterdag 8 september 2018 en op zondag 9

september 2018 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.

minimaal 4,20 meter hoogte hangen.
Gebruik geen materialen die gemakkelijk
ontvlambaar zijn.
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.

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.

U hebt tot uiterlijk 22 augustus om het
formulier in te leveren bij de gemeente.

Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max.
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.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wenst u verdere
uitleg, neem dan gerust contact op
met het team Vergunningverlening &
Belastingen via telefoonnummer 0416683456.

Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte
vrijhouden van tenminste 4,50 meter.
Versieringen boven de weg moeten op

Handhaving
De gemeente en politie treden handhavend op indien u een vergunning plichtige activiteit organiseert maar u geen
vergunning of ontheffing hebt.

Let op!
Voor het in behandeling nemen van uw
aanvraag wordt u legeskosten in rekening gebracht volgens de Legesverordening 2018. Deze kunt u vinden op de site
van de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.nl optie regelgeving onder het item
legesverordening, tarieventabel 2018.

VOLG ONS
OP FACEBOOK,
TWITTER EN
INSTAGRAM
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Agenda
U bent van harte welkom:
Donderdag 23 augustus in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00
uur op de dag zelf.
Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert het college de raad over het
raadsvoorstel dekkingsplan reorganisatie Team WijZ.
In de vragenronde kunnen de raadsleden vragen stellen over
raadsvoorstellen die op de agenda van Besluit (A) op 30 augustus staan (zie hieronder).
Donderdag 30 augustus in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad. Aanmelden 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 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

Aansluitend Forum
De raad bespreekt in ieder geval het volgende onderwerp met
inwoners en organisaties:
- Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad
d.d. 21 juni 2018:
- nr. 195: brief van inwoner Drunen betreffende problemen in
ontwerp snelfietspad ’s-Hertogenbosch - Waalwijk
Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf (graag aangeven bij welk onderwerp).
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening centrumgebied
Waalwijk’
- Vaststellen vergadermodel, Reglement van Orde en formaliseren status fractievolgers
- Projectafwijkingsbesluit t.b.v. realisering nieuwbouw brandweerkazerne
- Vaststelling bestemmingsplan Julianastraat 36 Waspik
- Dekkingsplan reorganisatie team WijZ
- Huisvestingsverordening Waalwijk 2018-2021
- Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

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
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
31-07-2018
Halve Zolenpad Sprang-Capelle
(kad. Capelle, sectie O, nr. 127)
plaatsen kunstwerk
Bouw
06-08-2018
Marijkestraat 40 Waalwijk
wijzigen kozijn
Bouw
16-07-2018
Bremstraat 18 Waalwijk
plaatsen dakopbouw
Bouw
02-08-2018
H.J.M. Wiegersmastraat 13 Waspik bouwen woning
Bouw
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
04-07-2018
Mechie Trommelenweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie K, nr. 925)
aanleg uitweg
Inrit- of uitrit
14-08-2018
Laageinde 28 Waalwijk
aanleggen uitrit
Inrit- of uitrit
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

- Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement Swingen bij de 80 op zaterdag 8 september
2018 van 18.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 9 september 2018 van 00.00 uur tot 01.00 uur, op de locatie
Markt/gedeelte, Grotestraat/Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 augustus 2018.
- De heer J.W. Treffers voor het schenken van zwak alcoholische drank ter ondersteuning van de 80 van de Langstraat op 8 september 2018 van17.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 9 september 2018 vanaf 00.00 uur tot 01.00
uur op de locatie Grotestraat 222 – 224 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 augustus 2018.
- De heer S. Eyüpoglu voor het schenken van zwak alcoholische drank ter ondersteuning van de 80 van de Langstraat op zaterdag 8 september 2018 van17.00 uur tot 23.59 uur, op zondag 9 september 2018 vanaf 00.00 uur
tot 01.00 uur op de locatie Grotestraat 226 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 augustus 2018.
- Stichting De 80 van de Langstraat voor het organiseren van de wandeltocht de Rabobank 80 van de Langstraat
op zaterdag 8 september 2018 en op zondag 9 september 2018 met start en finish op de locatie Grotestraat/
Raadhuisplein/Markt in Waalwijk. Besluit is verzonden op 15 augustus 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.

Verkeer
Verkeersbesluit 15 augustus 2018
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren op de 2e parkeerplaats in de Anna van Burenstraat, ten zuiden van de ingang van het appartementencomplex Irenestraat 4 t/m 6 H te Waalwijk, alleen toe te staan aan het voertuig dat momenteel gekentekend
is met 66-TP-BA door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord;
- het parkeren in de Pastoor van Kesselhof te Waalwijk op de meest zuidelijke parkeerplaats van de parkeerhaven
naast nummer 18 (voormalige kerk), alleen toe te staan aan het voertuig dat momenteel gekentekend is met
V-820-RH door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord.
Bovenstaand besluiten zijn op 15 augustus 2018 verstuurd en bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.

In dit Besluit 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
13 september.
Tot 20 augustus kunt u een raadsvoorstel agenderen voor bespreking in het Forum, voorafgaand aan deze raadsvergadering
(zie hierboven).
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, het agenderen van een raadsvoorstel voor én meepraten bij het Forum.

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

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:

Eerste Zeine - gedeelte tussen Haydnstraat en St. Antoniusstraat: 14-08-2018 t/m 29-09-2018 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: 09-07-2018 t/m 24-08-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding wordt ter plaatse aangegeven.

Overige bekendmakingen
Adresonderzoeken van personen met een briefadres
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen een briefadres hebben, maar niet meer bereikbaar zijn 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 deze personen 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
R.M. ten Bokkel
L.G.M. Nooren
Procedure 3 is van toepassing.

Geboortedatum
06-05-1984
23-08-1965

Datum voornemen
11-07-2018
11-07-2018

Datum besluit
07-08-2018
10-08-2018

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
D. Vozgirdas
Procedure 3 is van toepassing.

Geboortedatum
26-02-1993

Datum voornemen
12-07-2018

Datum besluit
03-08-2018

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 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
Datum voornemen		
P.S. Szolkowski
17-03-1984
07-08-2018		
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.
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