Woensdag 15 mei 2019

Waalwijk Ontmoet zet helden
in het zonnetje
Op zaterdag 2 november 2019
vindt de achtste editie van
Waalwijk Ontmoet plaats. De
gemeente Waalwijk reikt tijdens
deze feestavond prijzen uit aan
vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers voor hun
bijzondere prestaties van het
afgelopen jaar. De feestavond
vind ook dit jaar plaats in het
Mandemakers Stadion. Kandidaten kunnen makkelijk en snel
worden voorgedragen via www.
waalwijk.nl/waalwijkontmoet
Iemand voordragen
Ook dit jaar zijn er weer zes
categorieën waarin iemand voorgedragen kan worden:
• Beste Vrijwilligersprestatie
Individueel
• Beste Vrijwilligersprestatie
Organisatie
• Beste Sportprestatie Individueel
• Beste Sportprestatie Team
• Beste Cultuurprestatie Individueel
• Beste Cultuurprestatie Groep
Iedereen die een voordracht
doet, krijgt automatisch toegangskaarten voor de feestavond op 2 oktober. Datzelfde
geldt voor de mensen die voorgedragen worden. Iemand aan-

melden kan tot en met maandag
30 september 2019 via www.
waalwijk.nl/waalwijkontmoet

Acht supermarkten ontvangen
Fairtrade certificaat
De afgelopen twee weken ontvingen onderstaande supermarkten
het Fairtrade certificaat uit handen van wethouder Dilek Odabasi.
Een mooie stap naar Fairtrade Gemeente Waalwijk!

Stemmen
Zodra alle voordrachten binnen
zijn worden deze beoordeeld
door een vakjury. De juryleden
selecteren per categorie drie
genomineerden. Vervolgens kan
het publiek online zijn stem uitbrengen. Deze stemmen bepalen wie de uiteindelijke winnaar
per categorie wordt. Winnaars
krijgen naast een oorkonde een
geldbedrag van € 150,- voor de
individuele categorieën of
€ 300,- voor de groepscategorieën. Alle voordrachten en vervolgens genomineerden worden via
www.waalwijk.nl/waalwijkontmoet bekendgemaakt.

Op de volgende dagen is het
stadhuis gesloten:
donderdag 30 mei en vrijdag
31 mei in verband met
Hemelvaart

Waalwijk Ontmoet
Waalwijk Ontmoet is zoals de
naam al aangeeft een feest van
samenzijn en elkaar ontmoeten.
Dat gebeurt dit jaar op 2 november van 19.30 tot 01.00 uur
in het Mandemakers Stadion.
Het beloofd weer een gezellige
avond te worden waar diverse
artiesten komen optreden. Uiteraard staat voor iedereen een
hapje en een drankje klaar.

Storingsmeldingen kunt u doorgeven via de website
www.waalwijk.nl/meldpunt of,
uitsluitend als het spoedeisend
is, via telefoonnummer 0416683456. Volg dan het keuzemenu.

THUIS MET DEMENTIE
Voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers

In de supermarkten kun je
terecht voor een groot assortiment van fairtrade producten.

Door fairtrade producten te
kopen investeren we in mensen
in ontwikkelingslanden. Via fairtrade ontvangen zij een eerlijke
prijs voor hun producten en
werken zij onder menswaardige
omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange
werkdagen. Maar wel aandacht
voor milieuvriendelijke productieprocessen. Zo dragen we
samen een steentje bij aan het
eerlijker maken van de wereld.

Onderzoek naar mogelijkheden warmtenet

Voor de initiatiefnemers zijn de
uitkomsten van de bijeenkomst

zodanig positief, dat zij doorgaan met de ontwikkeling van
het warmtenet. De aanleg van
een warmtenet wordt financieel
interessanter als er meer bedrijven, woningen en bijvoorbeeld
scholen en zwembaden meedoen.
Op donderdag 13 juni 2019 wordt
dan ook een bredere bijeenkomst
over de mogelijkheden van een
warmtenet voor bedrijven en
inwoners georganiseerd.
Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk
van buizen onder de grond waar
warm water door stroomt. Met
een kleine installatie kan dan een
woning of bedrijf worden verwarmd. Dit water wordt verwarmd
met bijvoorbeeld restwarmte van
bedrijven. Maar het kunnen ook

Heeft u een klacht of een vraag
over de gemeente Waalwijk? Dat
kan gaan over alle onderwerpen
die te maken hebben met de gemeente. Waalwijk heeft een eigen
onafhankelijke Ombudscommissie. Een lid van de Ombudscommissie luistert naar uw verhaal
tijdens een inloopspreekuur op
dinsdag 21 mei tussen 11.30
en 12.30 uur in het stadhuis.
Aanmelden is niet nodig. Kijk
voor meer informatie op www.
waalwijk.nl/ombudscommissie of
bel naar 06-55227260.

SLUITING STADHUIS

Waalwijk:
PLUS Stephan van Engelen,
Albert Heijn, Albert Heijn Jansen
en Jumbo.
Sprang-Capelle:
PLUS Frans Andriessen en
Jumbo.
Waspik:
PLUS Picokrie en Aldi.

Initiatiefnemer Stichting Waalwijk
CO2-vrij heeft samen met de
gemeente Waalwijk en energieleverancier ENGIE maandag 6 mei
2019 een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden voor
een warmtenet in Waalwijk te
onderzoeken. Diverse bedrijven
en wooncoöperatie Casade waren
voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Een warmtenet is een
belangrijke stap naar een energieneutraal Waalwijk. Het gebruik
van restwarmte van bedrijven
kan veel energie besparen. Dit
zorgt ook voor CO2-reductie en
het draagt bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele
brandstoffen.

SPREEKUUR
OMBUDSCOMMISSIE

meerdere kleine duurzame warmtebronnen zijn. In dit geval is als
warmtebron een biomassastoomcentrale gebruikt. Deze ontwikkeling is bij een aantal bedrijven

U bent iedere dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen ingang Wandelpark, Grotestraat in
Waalwijk. Dinsdag 21 mei staat in
het teken van mandala kleuren en
tekenen. Het inkleuren van mandala’s geeft rust en is gezellig om
samen te doen. Liever gewoon
langskomen of een potje biljart
spelen? Dat kan natuurlijk ook!
Consumpties zijn voor eigen
rekening. Voor wat lekkers wordt
gezorgd. Meer informatie: mail of
bel dementieconsulent Marianne
de Jongh via 06-13923523 of
m.d.jongh@dewever.nl

in Waalwijk in voorbereiding. Het
gaat hier om bedrijven die stoom
in hun productieproces gebruiken.

COLOFON
Op deze pagina leest u
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

Bouwkavels te koop in Landgoed Driessen

Caravan of aanhangwagen
parkeren aan de openbare weg

Op vrijdag 10 mei start de verkoop van zes bouwkavels voor
vrijstaande woningen aan de
Burgemeester De Geusstraat in
Landgoed Driessen. De kavels
maken deel uit van het nieuwe
plandeel Lommerrijk en zijn tussen de 520 en 612 m² groot.
Op www.waalwijk.nl/driessen
staat meer informatie over zowel
de kavels als de biedingsprocedure. Verkoop vindt enkel plaats aan
particulieren via een procedure
van inschrijving aan de hoogstbiedende.

Caravans, campers, aanhangers
en andere kampeermiddelen die
aan de openbare weg geparkeerd
staan kunnen overlast veroorzaken. Daarom gelden er een aantal
regels waar iedereen zich aan
moet houden bij het parkeren van
bijvoorbeeld een caravan.

en na de vakantie weer leegmaken.
• Staat het kampeermiddel op de
eigen oprit? Dat is toegestaan,
tenzij er een gevaarlijke situatie
ontstaat. Bijvoorbeeld doordat
het kampeermiddel het uitzicht
belemmert voor het verkeer.

Met de ‘openbare weg’ wordt niet
alleen de rijweg bedoeld, maar
ook pleinen, stoepen, plantsoenen, parkeerplaatsen, open plaatsen, passages en galerijen.

Het voor korte tijd weghalen van
het kampeermiddel betekent niet
dat opnieuw parkeren voor drie
dagen is toegestaan. Deze regels
gelden voor caravans, campers,
woon-, kampeer-, magazijn-,
keet-, aanhang-, en vouwwagens.

Wat is toegestaan:
• Kampeermiddelen mogen tot
maximaal drie dagen aaneengesloten aan de openbare weg
staan als daar géén parkeerverbod geldt. Deze periode is
bedoeld voor het klaarmaken en
vullen van het kampeermiddel

Iets voor u? De inschrijftermijn
eindigt op vrijdag 7 juni. Als u
een bod wilt uitbrengen, dient u
het ingevulde deelnameformulier
uiterlijk op die datum in te leveren bij Meewis Notarissen aan
de Burgemeester van Coothstraat
34a in Waalwijk.

De Raad
AGENDA
toelichten en overhandigen aan de raad.

Wilt u meepraten? Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00
uur op de dag zelf onder vermelding van het onderwerp.

• Startnotitie Woonvisie 2019.
• Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Waalwijk 2019.
• Zienswijze meerjarenstukken Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
• Keuzenotitie Beleidsplan OLV 2019 – 2023.
• Bestemmingsplan Floris V-laan 9 Waalwijk.
• Krediet uitbreiding parkeervoorzieningen
Bernhardstraat Sprang-Capelle.
• Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
• Museum-Plus: vervolg (bouw)voorbereidingskrediet.
• GGD begroting 2020 en jaarstukken 2019,
deelname coöperatie en RAV begroting 2020
en jaarstukken 2019 en wijziging GR.
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 6 juni.

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
• Integrale gebiedsontwikkeling Lidl.

Donderdag 23 mei in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort

Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445)
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks
podium én voor meepraten bij het Forum.

U bent van harte welkom:
Donderdag 16 mei in de raadzaal
Om 19.30 uur het Waalwijks podium
U kunt een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.
Aansluitend Forum
De raad bespreekt in ieder geval het volgende
onderwerp met inwoners en organisaties:
- Bespreking raadsinformatiebrief 28-19:
tracéafweging snelfietsroute F261.
- Krediet uitbreiding parkeervoorzieningen
Bernhardstraat Sprang-Capelle

Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.
Aansluitend een informatiebijeenkomst
over visie Duurzaam Waalwijk
De raad wordt geïnformeerd over de
belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen
uit deze visie, vooral op de thema’s:
- Duurzame consumptie en productie
- Water en groen, klimaatbestendigheid
- Energie, besparen en opwek
Deze bijeenkomst duurt tot ca. 20.30 uur,
waarna de raad in besloten workshops
dieper ingaat op dit onderwerp.
Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen
staan op waalwijk.notubiz.nl.

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

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.

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:
Gansoyensesteeg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr. 281 t/m 283 en nr. 976): realiseren tijdelijke campus
voor huisvesting 400 arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels

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

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

tst Bouw) Ingekomen 10-04-2019
Herman Boerhaavestraat Waspik (kavel 19a): bouwen vrijstaand woonhuis (tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels tst Bouw) Ingekomen 05-05-2019
ter hoogte van Beukenlaan 29 en 31 Waalwijk: kappen van 1 beuk i.v.m. slechte conditie (tst Kap) Ingekomen
06-05-2019
Zuiderkanaalweg Waalwijk (kad. Capelle, sectie N, nr. 336 en kad. Waalwijk, sectie L, nr. 7): knotten van 6
wilgen (tst Kap) Ingekomen 18-04-2019
Nieuwevaart 62 Sprang-Capelle: veranderen bedrijfswoning (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw)
Ingekomen 01-05-2019

Peelland 11 Waalwijk: plaatsen tijdelijke, mobiele mantelzorgwoning en een berging en een erfafscheiding (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 07-05-2019
Biesbosweg 4 Waalwijk: magazijn uitverkoop op 24 mei en 25 mei 2019 (tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels) Ingekomen 02-05-2019
Schotsestraat 10 Waalwijk: vervangen dakkapel (tst Bouw) Ingekomen 06-05-2019
Akkerlaan 2 Waalwijk: vervangen sportveldverlichting en plaatsen ballenvangers (tst Bouw tst Werk uitvoeren)
Ingekomen 01-05-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Niet-ontvankelijk verklaarde aanvragen (niet complete aanvraag)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Kerkstraat 137a Sprang-Capelle: herbouwen en verbreden schuur (tst Bouw) Datum bekendmaking 10-05-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 16-05-2019 tot en met 26-06-2019 de volgende
ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage heeft gelegd:
Sluisweg 20 Waalwijk: verandering opslag gevaarlijke stoffen en aanpassen geluidsvoorschriften (tst Milieu)
Datum ontvangst 13-12-2018
Valkenvoortweg 31 Waalwijk: oprichten agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten recreatie en agrarisch-technisch
hulpbedrijf (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Wet Natuurbescherming) Datum ontvangst 10-12-2018
Grotestraat 247/249/251 Waalwijk: veranderen bovenverdieping naar appartement (tst Bouw tst wijzigen Rijksmonument) Datum ontvangst 28-09-2017
Procedures 1a en 2.a zijn van toepassing.
Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Herman Boerhaavestraat Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1138 ged.): bouwen woning (tst Inrit- of uitrit tst
Bouw) Datum bekendmaking 13-05-2019
van Hilststraat 12 Waalwijk: gewijzigde uitvoering brandwerendheid van achtergevel van bedrijfspand (tst
Bouw) Datum bekendmaking 08-05-2019
Hoogeinde 80 Waalwijk: uitbreiden woonhuis (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 08-05-2019
Havenweg 30 Waalwijk: inbouw kantoorruimten in bestaande bedrijfshal (tst Bouw) Datum bekendmaking
09-05-2019
Van Andelstraat 9 Waalwijk: realiseren wasstraat (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 13-05-2019
Kaardebol 62 Sprang- Capelle: verbreden dakkapel op voorgevel (tst Bouw) Datum bekendmaking 13-05-2019
Raadhuisstraat 140 Sprang-Capelle: verbouwen en uitbreiden woonhuis (tst Bouw) Datum bekendmaking 0705-2019
St. Jansplein 112 Waalwijk: plaatsen windscherm om terras (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw)
Datum bekendmaking 18-04-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd
Julianalaan 1 Sprang-Capelle: uitbreiden Zidewinde met bibliotheek (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels) Ingekomen 22-02-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Mesdaglaan 2 Sprang-Capelle: brandveilig gebruiken pand (tst brandveilig gebr. Bouwwerk) Datum ter inzage
legging besluit 16-05-2019
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 van nummeraanduidingen
zijn genomen:
Herman Boerhaavestraat Waspik, kavel 17 (kad. Waspik, sectie O, nr. 1138 ged.): vaststellen nummeraanduiding 24
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- Voetbalvereniging Waspik voor het houden van een loterij met een prijsbepaling op zondag 9 juni 2019.
Besluit is verzonden op 8 mei 2019.
- Woonzorgcentrum Antoniushof voor het organiseren van de wandel 3- daagse in de periode van woensdag
15 mei 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur met start en finish bij woonzorgcentrum Antoniushof, Vredesplein 100 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 8 mei 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.
Onderstaande bekendmakingen zijn per abuis niet volledig opgenomen in Weekblad Waalwijk van 8 mei en
worden daarom nogmaals gepubliceerd.
De volgende vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar zijn verleend aan:
- Stichting The Buddharama Temple voor het organiseren van het evenement de Viering Kroning Thaise
Koning op zaterdag 4 mei 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk. Besluit
is verzonden op 2 mei 2019.
-Jongerencentra Waalwijk voor het organiseren van het evenement De Wollukse Kwis op zaterdag 11 mei van
18.00 uur tot 01.00 uur in de gehele kern Waalwijk en de uitslag van De Wollukse Kwis met feestavond op
zaterdag 18 mei 2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur op het Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op
2 mei 2019.
- Voetbalvereniging S.S.C.'55 voor het organiseren van het evenement het Slotweekend op 14 en 15 juni 2019
gelegen op het sportpark op de locatie Bernhardstraat 19 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 3 mei
2019.
- Stichting Wolluk Stock voor het organiseren van het evenement Familiefestival Wolluk Stock op vrijdag 28
juni 2019 van 18.00 uur tot 01.00 uur, op zaterdag 29 juni 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur en op zondag 30
juni 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur op de grasvelden van het Hoefsvengebied, gelegen aan de Vijverlaan in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 3 mei 2019
- Stichting Wolluk Stock voor het organiseren van het evenement Oldtimerdag Waalwijk op 11 augustus 2019,
op de locatie aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit verzonden op 3 mei 2019.
- Mevrouw M.A. Barkey voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Oldtimerdag
Waalwijk op 11 augustus 2019, op de locatie aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit verzonden op 3 mei 2019.
- Contour De Twern voor het organiseren van het evenement de Zomermarkt Bloemenoord op zondag 23 juni
2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur, op de locatie gelegen aan het Bloemenoordplein en omgeving. Besluit is
verzonden op 6 mei 2019.
- De heer T.J.J. van Riel voor het organiseren van het evenement de Avondvierdaagse Waspik in de periode van
dinsdag 11 juni 2019 van 18.00 uur tot 22.00 uur tot en met vrijdag 14 juni 2019 van 17.30 uur tot 22.00 uur
met start en finish op de locatie, gelegen aan de Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit is verzonden op 8 mei
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.
Standplaatsvergunningen
De volgende standplaatsvergunning is opgezegd:
J. van Rossum voor de verkoop van brood, koek en banket op de volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere zaterdagochtend op Dr. Kuyperlaan te Waalwijk van 08.00u tot 13.30u.
Het besluit is verzonden op 30 april 2019.
Voor informatie over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, Woon- en
Leefomgeving, tel. 0416-683456.
De procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

RUIMTELIJKE ORDENING
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het door de raad van Waalwijk op 31 januari 2019 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ door intrekking van het tegen de vaststelling ingestelde beroep op
30 april 2019 onherroepelijk in werking is getreden.
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en een bedrijfsperceel van 9 ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk ten noorden van de bestaande
industriehaven op bedrijventerrein Haven.
Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team Ruimte,
Economie & Werk via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 870.
Vastgesteld bestemmingsplan “2e Herziening Centrumgebied Waalwijk”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van Waalwijk op 11 april 2019 het bestemmingsplan 2e
Herziening Centrumgebied Waalwijk heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarbij heeft de raad besloten op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen,
omdat het verhaal van de kosten van exploitatie anderszins is verzekerd.
Met het onderhavige plan wordt beoogd het planologisch nadeel voor de eigenaren van het kantoorpand aan
de Mr. van Coothstraat 7-9 in Waalwijk weg te nemen, dat als gevolg van de ruime gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan ‘Centrumgebied Waalwijk’ is ontstaan. Op grond van bestemmingsplan ‘2e herziening Centrumgebied Waalwijk’ zullen ten opzichte van het bestemmingsplan ‘Centrumgebied
Waalwijk’ de volgende wijzigingen plaatsvinden:
- Het noordwestelijke parkeerterrein van De Els – dat ligt ingeklemd tussen de bebouwing aan de Grotestraat,
het winkelcentrum en de kantoren aan de Mr. van Coothstraat 7-9 – alsmede het omliggende verblijfsgebied
wordt overeenkomstig het bestaande gebruik bestemd voor ‘Verkeer- Verblijfsgebied’. Binnen deze bestemming zijn alleen beperkte bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan;
- Het zuidwestelijke parkeerterrein van De Els – dat ligt ingeklemd tussen de Mr. van Coothstraat, het winkelcentrum en de kantoren aan de Mr. van Coothstraat 7-9 – alsmede het omliggende verblijfsgebied wordt
overeenkomstig het bestaande gebruik bestemd voor ‘Verkeer- Verblijfsgebied’. Ook hier geldt dat uitsluitend beperkte bouwwerken ten dienste van de bestemming toegestaan. De thans aanwezige fietsenstalling
wordt voorzien van de aanduiding ‘fietsenstalling’.
Inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten met ingang van donderdag 16 mei 2019
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6,
ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00 uur
(tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Het vastgestelde bestemmingsplan is met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpwwherz2centrumgbVA01en in PDF onderaan deze pagina.
Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die
waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken (t/m woensdag 26 juni 2019), beroep instellen
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze
niet in staat is geweest.
Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 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). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang
aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’
worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook
hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan resp. het besluit tot vaststellen van hogere geluidgrenswaarden treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
Informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met: de heer E de Bruin 0416683416, edebruin@waalwijk.nl
Vooraankondiging ex artikel 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerp-bestemmingsplan “Akkerlanen”
Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor het gebied Akkerlanen te Waalwijk.
Het college is voornemens om de bouw van maximaal 210 woningen in het gebied mogelijk te maken. Het
stedenbouwkundig ontwerp voorziet in een mix van diverse soorten woningen die deels projectmatig en deel
via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd.
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.
Inspraak
Op 15 april 2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het voorontwerp-bestemmingsplan “Akkerlanen”
in procedure te brengen en hierop inspraak te verlenen.
Het voorontwerp-bestemmingsplan “Akkerlanen” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 25 april
2019 a.s. gedurende 6 weken (t/m 5 juni 2019 ) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van
Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en
do. avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers
niet aanwezig).
Tevens is het voorontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te
bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-VO01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder zijn/haar inspraakreactie over het voorontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus
10150, 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van een inspraakreactie per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk
e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus:
info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl (via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht) onder vermelding van inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan
“Akkerlanen”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie op het plan kunt u contact opnemen met de heer R.
Scholten via e-mail: rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683483.
Crisis- en herstelwet
Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Akkerlanen” afdeling 2 van hoofdstuk
1 van de Crisis - en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen
van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die
procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.
Contactgegevens
Voor meer informatie en/of inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de heer R. Scholten via
e-mail: rscholten@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683483.

MILIEU
Onderstaande bekendmakingen zijn per abuis niet volledig opgenomen in Weekblad Waalwijk van 8 mei en
worden daarom nogmaals gepubliceerd.
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 inrich¬tingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 Sprang-Capelle
Schenk Hout en Pallets B.V., Schutweg 23 Waalwijk

Lungo Waalwijk, Burgemeester Smeelelaan 37 Waalwijk
Servicestation Beerens B.V., Tilburgseweg 23 a Sprang-Capelle
Roozen Van Hoppe Bouw- en Ontwikkeling, Pompweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie L, nr. 868)

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

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 mei 2019 tot en met 5 juni 2019. Na afloop van
deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

Verkeersbesluit 15 mei 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren voor het appartementencomplex aan Mr. van Coothstraat 55 te Waalwijk (meest noordelijke
parkeerplaats op de parkeerhaven) alleen toe te staan ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van
de bewoner van Mr. van Coothstraat 53d te Waalwijk door het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het
RVV 1990 met onderbord.

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.
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Voor het bedrijfsmatig lozen van water buiten een inrichting zijn algemene regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
- Hein Jordansstraat 30 Waalwijk
- Aletta Jacobsstraat 7 Waspik
- Benedenkerkstraat Waspik (kad. Waspik, sectie O, nr. 1125)
- Mr Van Coothstraat 41 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 mei 2019 tot en met 5 juni 2019. 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. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.
nl. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
Waalwijk:
Grotestraat vanaf kruising Putstraat tot en met kruising Molenvlietstraat: 25-03-2019 t/m 17-05-2019 i.v.m.
reconstructie. Omleiding via Wilhelminastraat – Ambrosiusweg – Teisterbantlaan. Fietsverkeer via Laageinde.
Grotestraat, gedeelte vanaf kruising Thorbeckelaan t/m kruising Molenvlietstraat: 20-05-2019 t/m 12-07-2019
i.v.m. reconstructie. Doorgaand verkeer via Wilhelminastraat -Ambrosiusweg - Teisterbantlaan. Fietsverkeer via
Laageinde.
Thorbeckelaan, vanaf Grotestraat t/m kruising Pieter Vreedestraat: 20-05-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.
Kruispunt Putstraat – Groenstraat – Grotestraat: 08-04-2019 t/m 17-05-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via
Wilhelminastraat – Ambrosiusweg – Teisterbantlaan.
Pakketweg vanaf Weteringweg t/m kruising Mechie Trommelenweg: 06-05-2019 t/m 25-05-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Omleiding via Weteringweg – Kroonweg – Industrieweg.
Kruispunt Coubertinlaan - Cederstraat: 20-05-2019 t/m 23-05-2019 i.v.m. werkzaamheden aan riolering. Omleiding via omliggende wegen.
Sprang-Capelle:
H. Chabotstraat ter hoogte van huisnummers 5 t/m 11: 20-05-2019 t/m 07-06-2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Waspik:
Schotse Hooglanderstraat t.h.v. nr. 27: 20-05-2019 t/m 23-05-2019 i.v.m. werkzaamheden aan woonhuis. Omleiding via Carmelietenstraat, Vrouwkensvaartsestraat, ’t Vaartje, Schoutstraat, Schoolstraat, Spoorstraat.
Tijdelijke snelheidsverlaging op een gedeelte van de industrieweg t.b.v. bouwwerkzaamheden haven 8
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een maximumsnelheid van 30-km per uur in te
stellen op een gedeelte van de Industrieweg, gelegen in Waalwijk. De toegestane snelheid bedraagt nu 50-km
per uur. De Industrieweg faciliteert fietsverkeer op de rijbaan middels fietssuggestiestroken. Gedurende de
bouwwerkzaamheden op Haven 8 gaat er meer (vracht)verkeer gebruik maken van de Industrieweg. Om deze
reden is er een tijdelijke snelheidsverlaging ingesteld en zijn er extra verkeersborden geplaatst om vrachtwagenchauffeurs te attenderen op fietsers op de rijbaan.
Het verkeersbesluit is op vrijdag 3 mei 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot
vrijdag 14 juni 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
Realiseren kiss & ride strook ter hoogte van pakketweg 1
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een Kiss & Ride strook te realiseren ter hoogte
van Pakketweg 1 te Waalwijk. In de huidige situatie geldt hier een parkeerverbod. De gemeente wil echter het
brengen en halen van werknemers faciliteren. Dit is mogelijk door Kiss & Ride strook te realiseren met een
parkeerbeperking van maximaal 5 minuten. De strook heeft een capaciteit van zes parkeerplaatsen
Het verkeersbesluit is op maandag 29 april 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en
ligt tot maandag 10 juni 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
Verlagen rijsnelheid op de gantelstraat en gedeelte sluisweg van 50 km/u naar 30 km/u
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een maximumsnelheid van 30-km per uur in te
stellen op de Gantelstraat en een gedeelte van de Sluisweg. Hier geldt nu een snelheidslimiet van 50 km/u.
Echter vindt er binnenkort een reconstructie plaats van deze wegvakken. Een snelheidslimiet van 50 km/u past
vervolgens niet bij de nieuwe inrichting van de weg wordt, daarom wordt de maximumsnelheid verlaagd naar
30 km/u.
Het verkeersbesluit is op maandag 29 april 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en
ligt tot maandag 10 juni 2019 ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk.

Onderstaande bekendmaking is per abuis niet volledig opgenomen in Weekblad Waalwijk van 8 mei en wordt
daarom nogmaals gepubliceerd.

Bovenstaand besluit is op 8 mei 2019 verstuurd en werd op 8 mei bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Adresonderzoeken van personen met een briefadres
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon een briefadres heeft, maar niet meer bereikbaar is op het
adres waar hij volgens de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) staat ingeschreven.
Het college van B&W heeft besloten de adresgegevens in de basisregistratie personen op basis van artikel 2.22
Wet BRP ambtshalve te wijzigen in “Land waarnaar vertrokken, Onbekend”. Dit besluit wordt direct uitgevoerd
per de datum van het voornemen.
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.
• M.J.L. Merkx, geboren op 24-05-1988, de datum van het voornemen is
25-03-2019, het besluit is genomen op 30-04-2019
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 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.
• G. Haloiu, geboren op 10-07-1986, de datum van het voornemen is 25-03-2019, het besluit is genomen op
26-04-2019.
• Bawar Muwafaq Othman, geboren op 02-06-1984, de datum van het voornemen is 25-03-2019, het besluit is
genomen op 26-04-2019.
• A. Sahin, geboren op 16-09-1973, de datum van het voornemen is 09-04-2019, het besluit is genomen op
26-04-2019.
• S. Seferoglu, geboren op 23-06-1987, de datum van het voornemen is 28-01-2019, het besluit is genomen op
29-04-2019.
• M. Onisko, geboren op 04-11-1978, de datum van het voornemen is 02-04-2019, het besluit is genomen op
29-04-2019.
• W.A.J.M. Goesten, geboren op 26-08-1966, de datum van het voornemen is 10-04-2019, het besluit is genomen op 29-04-2019.
• M.R. Walkowiak, geboren op 12-01-1969, de datum van het voornemen is 26-03-2019, het besluit is genomen op 29-04-2019.
• T. Yilmaz, geboren op 10-10-1969, de datum van het voornemen is 26-03-2019, het besluit is genomen op
29-04-2019.
• N. Arslan, geboren op 28-01-1956, de datum van het voornemen is 25-03-2019, het besluit is genomen op
30-04-2019.
• A.P.H. Netten, geboren op 31-03-1974, de datum van het voornemen is 15-02-2019, het besluit is genomen
op 30-04-2019.
• L. Pozzani, geboren op 19-05-1990, de datum van het voornemen is 26-03-2019, het besluit is genomen op
30-04-2019.
• A. Staniul, geboren op 31-08-1987, de datum van het voornemen is 08-04-2019, het besluit is genomen op
06-05-2019.
• P.D. Pieciuk, geboren op 31-07-1974, de datum van het voornemen is 08-04-2019, het besluit is genomen op
06-05-2019.
• K.A. Marczak, geboren op 29-04-1976, de datum van het voornemen is 15-04-2019, het besluit is genomen
op 09-05-2019.
• K.P. Noster, geboren op 25-01-1994, de datum van het voornemen is 17-04-2019, het besluit is genomen op
09-05-2019.
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.
• N.J. Kepka, geboren op 15-01-1975, de datum van het voornemen is 29-04-2019.
• M. Walasik, geboren op 28-03-1985, de datum van het voornemen is 29-04-2019.
• L. Zuk, geboren op 02-07-1983, de datum van het voornemen is 30-04-2019.
• M. Bozaba, geboren op 10-01-1971, de datum van het voornemen is 30-04-2019.
• N.J. Loba, geboren op 24-06-1996, de datum van het voornemen is 30-04-2019.
• A.J. Korusiewicz, geboren op 20-11-1972, de datum van het voornemen is 30-04-2019.
• M. Kalbarczyk, geboren op 20-11-1986, de datum van het voornemen is 30-04-2019.
• M. Sahin, geboren op 07-11-1984, de datum van het voornemen is 07-05-2019.
• I. Yalçin, geboren op 30-08-1987, de datum van het voornemen is 07-05-2019.
• L.C.P. Hoogervorst, geboren op 05-04-1968, de datum van het voornemen is 09-05-2019.
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

