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Adoptiegroen in Poolsestraat

Tips tegen autodiefstal- en inbraak
De afgelopen tijd is er een stijging in het
aantal autodiefstallen in de gemeente
Waalwijk. Veel auto’s zijn uitgerust met
een zogeheten ‘Keyless-Go-systeem’
waarbij de sleutel niet meer in het contact hoeft. Die auto’s pikken het signaal
op van de autosleutel die de eigenaar bij
zich draagt en gaan open wanneer de
sleutel in de buurt is. Dieven hebben nu
een methode ontwikkeld waardoor zij de
signalen kunnen versterken en oppikken
via illegale apparatuur.

Wethouder John van den Hoven aan het werk met bewoners en initiatiefnemer Kees Koster uit de Poolsestraat in Sprang-Capelle. Buurtbewoners nemen samen een stuk groen onder hun hoede. Ook interesse? Kijk dan eens op waalwijk.nl/adoptiegroen

Succesvolle eerste editie stop the brain drain
Leerlingen van het Dr. Mollercollege
bogen zich over vraagstukken van bedrijven zoals Airopack, Ingram Micro,
Janssen.nl en Plastica. Op 16 november presenteerden leerlingen aan elkaar en aan de opdrachtgevers een vlog
over het bedrijf, het toegewezen vraagstuk en hun oplossing. De project-

groep die zich heeft gebogen over een
vraagstuk van Airopack ging met de
prijs voor de beste presentatie naar
huis.
Stop the brain drain is een samenwerking tussen het Dr. Mollercollege, de
gemeente Waalwijk, Rabobank en het

Waalwijks Bedrijven Platform. Het project heeft als doel om scholieren uit 5
VWO kennis te laten maken met het
Waalwijkse bedrijfsleven om hen te laten
zien wat Waalwijk tijdens en na hun studie te bieden heeft. Partijen hebben uitgesproken in 2019 te willen werken aan
een tweede editie.

Hoe kunt u dit tegen gaan?
• Gebruik een metalen sleutelhoes. Deze
verzwakt het signaal.
• De sleutel wikkelen in aluminiumfolie
houdt het signaal tegen.
• Een stuurslot installeren in de auto
voorkomt dat dieven snel weg kunnen
rijden.
Tips tegen auto-inbraken
• Parkeer op een goed verlichte plaats.
Zo hebben anderen zicht op uw auto.
• Verwijder altijd de afdruk van de zuignap (navigatiesysteem) van de voorruit.
• Dieven zoeken ook onder uw stoel,
berg daar dus niets op.
• Sluit de auto altijd af.
• Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de
auto. Neem hem mee en verstop hem
niet in de auto.
• Laat nooit kostbaarheden zoals camera, telefoon, koffer, autopapieren,
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geld, cheques en creditcards in de auto
achter.
• Laat ook geen andere spullen, zoals
een boodschappentas en kleding zichtbaar in de auto achter.
• Laat zien dat u niets waardevols verbergt. Zet het dashboardkastje open.
• Heeft u een stationcar, dek een lege
laadruimte dan niet af.
• Registreer waardevolle bezittingen
zoals de cd-speler, autotelefoon en
dergelijke. Noteer de gegevens.
Ziet u iets verdachts? Meld dit dan altijd bij de politie. Dit kan via het algemeen telefoonnummer 0900-8844 of bij
spoed via 112. Ook kunt u anoniem een
melding doen bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis). Doe altijd
aangifte van auto-inbraak.

Voorkom woninginbraak
Nu het buiten langer donker dan licht is,
grijpen inbrekers het duister aan om hun
slag te slaan. Het aantal inbraken neemt
dan toe. U wilt voorkomen dat iemand
inbreekt en waardevolle spullen uit uw
huis haalt. Lees hier hoe u zelf de kans
op een woninginbraak kunt verkleinen.
Tips voor in en om je huis
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
• Sluit altijd uw ramen en doe de deur
op slot. Ook als u (even) het huis uit
gaat.
• Laat ’s avonds een lamp aan, zodat
het lijkt alsof iemand thuis is. Dit kan
met tijd- of schemerschakelaars.
• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc,

tablet, mobiel) uit het zicht.
• Bewaar niet te veel contant geld in
huis.
• Maak afspraken met uw buren om op
elkaars huis te letten als u voor langere tijd weg bent.
• Heeft uw struiken rondom uw huis?
Zorg ervoor dat deze kort zijn, zodat
uw huis voor buren en voorbijgangers
goed te zien is.
• Word lid van een WhatsApp-groep
met uw buren. Via een WhatsAppgroep wisselt u informatie uit over uw
buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak
of iemand die zich verdacht gedraagt.
Zo helpt u mee aan een veiligere buurt
en kunt u inbraken voorkomen.

Agenda
U bent van harte welkom:
Donderdag 22 november 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:
- Baanbrekers 2.0
- Smart city
In de vragenronde kunnen raadsleden vragen stellen over raadsvoorstellen die op de agenda van Besluit (A) op 29 november
staan (zie hieronder).
Donderdag 29 november 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 Forum
De raad bespreekt de volgende onderwerpen met inwoners en
organisaties:
- Herziening beleidsnotitie arbeidsmigratie
- Tariefexperiment parkeren
Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de
dag zelf
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
- Algemene plaatselijke verordening gemeente Waalwijk 2018
(APV)
- Legesverordening 2019 en verordening OZB 2019
- Herziening beleidsnotitie arbeidsmigratie
- Actualisering Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting 2015-2020
- Beschikbaar stellen krediet voor inpandige uitbreiding basisschool Teresia
- 2e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2018 Regio Hart van
Brabant

- Najaarsbericht 2018
- Tariefexperiment parkeren
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 december.
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 en meepraten bij het
Forum.
Besluiten raadsvergadering op 15 november
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 dan contact op met de griffie, telefoonnummer
0416-683 445.
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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

Hier leest u alle bekendmakingen van de gemeente Waalwijk, met uitzondering van de algemeen verbindende
voorschriften (verordeningen), die vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Als de gemeente Waalwijk een
nieuwe verordening bekendmaakt, staat dit aangegeven op de gemeentepagina. U kunt zich aanmelden voor een
e-mailservice van bekendmakingen in uw buurt 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
18-10-2018
Waspiksedijk Sprang-Capelle
(kad. Capelle, sectie O, nr. 378)
rooien populierenbos
Kap
06-11-2018
Thorbeckelaan Waalwijk
kappen 12 bomen
Kap Inrit- of uitrit
Procedure 1a is van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (niet complete aanvraag)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk
is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld is:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
12-11-2018
Putstraat 14 Waalwijk
verbouwing pand tot
Bouw - Handelen in strijd
		
kamergewijze verhuur
ruimtelijke regels
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (vergunningvrij)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk
is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
13-11-2018
Grotestraat 218 Waalwijk
plaatsen erfafscheiding
Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
12-11-2018
Halve Zolenpad Sprang-Capelle 		
Bouw - Handelen in strijd
(kad. Capelle, sectie O, nr. 127)
plaatsen kunstwerk
ruimtelijke regels
15-11-2018
Industrieweg hoek Mechie
bouw distributiecentrum
Bouw
Trommelenweg Waalwijk 		
Inrit- of uitrit
(kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 358, 		
Handelen in strijd
359, 360, 361, 703, 723, 961, 962 en 963)
ruimtelijke regels
13-11-2018
Grotestraat 281 Waalwijk
uitbreiden en herverdelen pand Bouw - Handelen in strijd
		
tot 6 appartementen
ruimtelijke regels
19-11-2018
Maasland 111 Waalwijk
gevelwijziging en constructieve
		
doorbraak
Bouw
12-11-2018
Weteringweg 29 Waalwijk
plaatsen spijlen hekwerk
Bouw
19-11-2018
Prof. Asserweg 18 Waalwijk
verbouw bestaand kantoor /
		
bedrijfshal
Bouw
15-11-2018
Industrieweg 15 en 18 Waalwijk
veranderen inrichting
Milieu
15-11-2018
Hogevaart 33 Sprang-Capelle
renovatie dak schuren
		
inclusief spanten
Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Datum ter inzagelegging besluit Locatie
Omschrijving project
Toestemming
22-11-2018
Pakketweg Waalwijk (kad. Waalwijk, realiseren distributiecentrum
Bouw - Inrit- of uitrit
sectie K, nrs. 299 t/m 305)		
Handelen in strijd
			
ruimtelijke regels		
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.

Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen en/of intrekken van nummeraanduidingen zijn genomen:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving		
15-11-2018
Industrieweg hoek Mechie Trommelenweg Waalwijk Vaststellen nummeraanduiding 98
(kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 358, 359, 360, 361, 703, (Industrieweg)
723, 961, 962 en 963)		
15-11-2018
Pakketweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K,
nrs. 299 t/m 305)
Vaststellen nummeraanduiding 1
13-11-2018
Grotestraat 281 t/m 281b Waalwijk
Intrekken nummeraanduiding 281, 281a
		
en 281b - Vaststellen nummeraanduidingen
		
281 t/m 281e
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

Fletcher Hotel Exploitatie B.V. voor het uitoefenen van het horecabedrijf Fletcher Hotel- Restaurant Waalwijk
op de locatie Burgemeester van der Klokkenlaan 55 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 november 2018.
Fletcher Hotel Exploitatie B.V. voor ontheffing exploitatievergunningplicht voor Fletcher Hotel-Restaurant Waalwijk op de locatie Burgemeester van der Klokkenlaan 55 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 november 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

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

Milieu
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
ARTIKEL 8.40

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking van de inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Doyen Auto Nederland B.V., Van Hilststraat 20 C Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 november 2018 tot en met 12 december 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.

Ruimtelijke ordening
Bekendmaking vaststelling Beheersverordeningen Waalwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet
ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Waalwijk bij besluit van 1 november 2018 de
1. Beheersverordening Natte Natuurparel, Eerste Zeine (incl. parkeerregeling),
2. Beheersverordening Woonwijken (incl. parkeerregeling),
3. Beheersverordening Hoefsven (incl. parkeerregeling)
heeft vastgesteld.
In de beheersverordeningen zijn de planologische situaties vastgelegd voor de woonwijken, Hoefsvengebied,
Natte Natuurparel en Eerste Zeine van de gemeente Waalwijk. Het beheer van deze gebieden wordt in overeenstemming met het bestaand feitelijke en planologisch toelaatbare gebruik geregeld. Onderhavige beheersverordeningen maken geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op basis van de vorige plannen planologisch
nog niet waren toegestaan.
Aanleiding voor deze beheersverordeningen is een wetswijziging waardoor het niet langer mogelijk is om stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de parkeernormen) op te nemen in de Bouwverordening. Met het vervallen van de parkeerregeling in de Bouwverordening moet een regeling over parkeernormen opgenomen worden in
de beheersverordeningen. Met deze beheersverordeningen worden de parkeerbeleidsregels over parkeernormen
in de beheersverordeningen van Waalwijk opgenomen.
Het plangebied van de drie beheersverordeningen omvat het gemeentelijk grondgebied van Waalwijk:
-in gebieden Natte Natuurparel en Eerste Zeine (m.u.z. Eerste Zeine 122-134);
-Hoefsvengebied: Het plangebied van deze beheersverordening betreft het gebied ten zuiden van de Drunenseweg
en ten oosten van de Akkerlaan en ten westen van het Afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-Drongelen (m.u.z van
de scouting aan de Vijverlaan in Waalwijk);
-Woonwijken. Voor het bepalen van de plangrenzen van Woonwijken zijn de huidige plangrenzen van het tot nu
toe geldende bestemmingsplan ‘Woonwijken’ overgenomen.
Ter inzage
De vastgestelde beheersverordeningen zijn als volgt raadpleegbaar:
- Via www.ruimtelijkeplannen.nl, inclusief bijlagen op:
NL.IMRO.0867.bvWWnnpenezp-va01
NL.IMRO.0867.bvWWWoonwijkenp-va01
NL.IMRO.0867.bvWWHoefsvenp-va01
- Tevens zijn genoemde plannen met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de
website van de gemeente, www.waalwijk.nl (snel naar ruimtelijke plannen in procedure en kijk vervolgens
onder vastgestelde beheersverordening).
- Bij de frontoffice van het Stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, waarvoor u een afspraak kunt maken via het
Klantcontactcentrum van de gemeente, 0416-683456, info@waalwijk.nl.
Geen bezwaar dan wel beroep mogelijk
Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de
vastgestelde beheersverordeningen kan , gelet op artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar
of beroep worden ingesteld.
Inwerkingtreding
Deze beheersverordeningen treden in werking op de dag na publicatie.

Verkeer
Verkeersbesluit 21 november 2018
Het college van Waalwijk heeft besloten:
Het college van Waalwijk heeft gelet op artikel 15WVW 1994 en artikel 12 van het BABW besloten door verwijdering
van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te
heffen, in de directe omgeving van
Havendries 66 te Waspik momenteel gekentekend met 44-GV-JF;
Bovenstaand besluit is op 15 november 2018 verstuurd.
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. 683683. 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:

Prof. van ’t Hoffweg: 02-11-2018 t/m 28-11-2018 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding wordt
ter plaatse aangegeven.
Weteringweg t.h.v. Gansoyensesteeg: 22-10-2018 t/m 21-11-2018 i.v.m. reconstructie. Omleiding gemotoriseerd
verkeer via Altenaweg, Sluisweg, Zomerdijk en Heusdenseweg. Omleiding fietsverkeer via Valkenvoortweg, Hoogeindse Rondweg, Loeffstraat en Grotestraat.
Anna van Burenstraat t.h.v. Irenestraat: 30-11-2018 i.v.m. hijswerkzaamheden. Omleiding via Stationsstraat. Daartoe worden de afzetpalen in de Anna van Burenstraat verwijderd.

Woensdag 21 november 2018

Sprang-Capelle:

Adresonderzoeken

Waspik:

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”.

Berkhaag: 03-09-2018 t/m 01-12-2018 i.v.m. reconstructie. Bedrijven blijven bereikbaar via Amerikastraat Kaatsheuvel of via Raadhuisstraat Sprang-Capelle.
De Rugt: Wilgenplantsoen tot aan hoek Elzendreef: 05-11-2018 t/m 21-12-2018 i.v.m. woonrijp maken.

Overige bekendmakingen
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.
Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd:
027 - Regeling commissie naamgeving
028 - Verordening Starterslening gemeente Waalwijk 2018
029 - Sanctietabel bij Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Waalwijk 2016-2019
030 - Subsidieregeling MO 2019
031 - Verordening Blijverslening gemeente Waalwijk 2018
032 - Beleid bescherming persoonsgegevens gemeente Waalwijk

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
R. van der Veen
R. Huizinga
T. Spiridonovs
P.K. Podlaszewski
M.I. Damean
A.A. Sedoreac

Geboortedatum
21-06-1981
02-12-1996
28-02-1986
29-06-1998
20-01-1998
30-11-1995

Datum voornemen
12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018

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

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk liggen deze ook
ter inzage. Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer
0416-683456.

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
Geboortedatum
Datum voornemen
J. Volkmann
05-05-1984
12-09-2018
J.M. Möller
02-09-1985
16-10-2018
Y. Yalçin
10-02-1990
27-08-2018
			
Procedure 3 is van toepassing.

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.

Datum besluit
09-11-2018
12-11-2018
12-11-2018

Plaatsingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers Koetshuislaan Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft op 13 november 2018 besloten dat nabij de navolgende locatie “binnenkort” een
ondergrondse restafvalcontainer voor gezamenlijk gebruik wordt geplaatst:
- Koetshuislaan Campus I (nieuwbouw), nabij bestaand adres Koetshuislaan 861
Het genomen besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage, te weten van donderdag 21 november 2018 tot en met
woensdag 2 januari 2019. Gedurende deze periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid een bezwaarschrift
in te dienen.
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

