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KinderzwerfboekStation in stadhuis geopend
In de hal van het stadhuis in Waalwijk is voortaan een KinderzwerfboekStation te vinden. Geassisteerd door kinderen verrichtte wethouder Dilek Odabasi op woensdagmiddag 12 juni de feestelijke
opening. Alle kinderen zijn tijdens openingstijden van het stadhuis
welkom om een boek uit te kiezen en gratis mee te nemen, om het
boek na het lezen verder te laten zwerven.
Zwerfboeken zijn boeken die gevonden worden in een wachtkamer,
restaurant, supermarkt, in de bus of trein of in een KinderzwerfboekStation. Na het lezen van een zwerfboek kan het boek verder zwerven door het ook weer ergens achter te laten. ‘Kinderzwerfboek’ wil
kinderen stimuleren om in hun vrije tijd meer boeken te lezen. Dit
draagt bij aan een beter taalkundig inzicht en daarmee aan een beter
toekomstperspectief. Het landelijke initiatief ontstond in 2010 en
sindsdien zijn er in het hele land al honderden KinderzwerfboekStations geopend. Gemeente Waalwijk besloot om een eigen KinderzwerfboekStation te openen en beheren vanuit het programma
Waalwijk Taalrijk. Het programma zet onder meer in op het verster-

ken van de taalvaardigheid van kinderen en ouders.
Locaties KinderzwerfboekStations
In de gemeente Waalwijk kunnen kinderen onder andere terecht op
de volgende locaties:
• Stadhuis, Taxandriaweg 6 in Waalwijk: tijdens openingsuren van
het stadhuis
• Basisschool Baardwijk, De Boekenboom Balade 7 in Waalwijk
• Kinderboerderij ’t Erf, Mendelsohnstraat 7 in Waalwijk
• Kunstencentrum Waalwijk, Irenestraat 3 in Waalwijk
• De Balade, Balade 1 in Waalwijk
• Wijkcentrum Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 in Waalwijk
• Wij(k)dienstencentrum Zanddonk, Willaertpark 2a in Waalwijk
• Basisschool Besoijen, van Duvenvoordestraat 13 in Waalwijk
Lees meer over kinderzwerfboeken en over het openen van een KinderzwerfboekStation op www.kinderzwerfboek.nl

Waalwijk Taalrijk!

In vervolg op de talkshow ‘GroenSpraak’, over hoe burgers zelf
duurzaam kunnen leven, is er
bij ‘Winterdijk30b’ op woensdag
26 juni een avond over ‘plastic
minderen. Wineke en Harry Nijenhuis uit Waalwijk vertellen deze
avond hoe zij hun plastic verbruik
met maar liefst driekwart hebben weten terug te dringen. Ze
maken in dat proces spannende,
leuke en soms hilarische situaties
mee. Het wordt een interactieve
avond dus ook uw ervaringen
zijn welkom. Zo hopen we elkaar
te inspireren om bewuster om
te gaan met plastic. U bent van
harte welkom! De toegang is
gratis. Inloop vanaf 19.30 uur in
‘Winterdijk30b’ in Waalwijk. Het
programma start om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op:
www.winterdijk30b.nl

Kinderzwerfboekstation
Neem hier een
kinderzwerfboek
mee, lees het en
laat het weer
zwerven.
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Natuur doet je goed!
zijn? Hoe kun je samen de natuur
beleven? De training omvat twee
middagen en is in het Wandelpark
in Waalwijk.

Op 23 mei organiseerde Contour De Twern samen met IVN
en gemeente Waalwijk de gratis
training ‘Natuur doet je goed’.
Op 20 juni vindt de afsluitende
bijeenkomst plaats. Deelneemster
Caroline van Beurden uit Waalwijk
vertelt over haar ervaringen.
Veel ouderen die er niet meer
zelfstandig op uit kunnen, komen
niet of nauwelijks in de natuur. En
dat terwijl bewegen en de natuur
ieder mens – en zeker ouderen
– goed doet. De training ‘Natuur
doet je goed!’ geeft tips en ideeën
aan mantelzorgers, familieleden
en vrijwilligers die omgaan met
en zorgen voor mensen met
dementie of een andere beperking. De rode draad is: hoe kun je
samen genieten van het buiten-

Verrassend
Caroline van Beurden is geen
vrijwilliger of mantelzorger. Wel
brengt ze regelmatig een bezoek
aan de moeder van een goede
vriendin, die in woonzorgcentrum Eikendonk wordt verzorgd.
Caroline las een oproep in een
huis-aan-huisblad en besloot zich
op te geven voor de training.
Anders kijken
“We kregen allerlei materialen
aangereikt waarmee we opdrachten uitvoerden”, vervolgt Caroline. “Zoals een leeg fotolijstje:
vang het beeld dat je mooi vindt
en geef het schilderijtje dat ontstaat een naam. Een erg leuke opdracht, je gaat héél anders kijken!
Een schatkistje met edelstenen
was gekoppeld aan een vrij lastige
opdracht: zoek de kleuren van de
edelstenen in de natuur. Het lukte
iedereen! Het is even wennen om
op deze manier naar buiten te

gaan, maar wel ontzettend leuk.
Er zijn veel manieren om echt
contact met de ander te maken.
Alle deelnemers ontvingen een
klein boekje, dat je makkelijk meeneemt in je tas of broekzak. In
het boekje staan allerlei creatieve
ideeën en ook aandachtspunten
voor de omgang met mensen met
dementie, waar je wellicht niet
zo bij stilstaat. Ik heb de tips en
opdrachten inmiddels geoefend
met mijn vriendin. Zodat zij er
samen met haar moeder mee op
pad kan. Ik vind de training een

vind alle Kinderzwerfboek-stations op
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aanrader. Hopelijk worden er nog
veel meer mensen mee bereikt.”
Wilt u ook op een ‘andere manier’
de natuur in samen met iemand
die een beperking heeft? Bij Contour De Twern in Waalwijk kunt
u een pakketje met materialen
lenen.
Bel 0416-333445 of mail naar
infowaalwijk@contourdetwern.nl
Nieuwe trainingsmiddagen zijn
nog niet gepland, maar u kunt
uw belangstelling hiervoor zeker
kenbaar maken.

VOLG ONS OP
INSTAGRAM!
Volgt u ons al op Instagram?
Nee? Doen! Op dit kanaal laten
we zien hoe mooi onze gemeente
is. We delen foto’s die mensen
van Waalwijk, Sprang-Capelle of
Waspik maken. Sinds kort nemen
inwoners regelmatig ons account
een week ‘over’. Dit noemen we
een #instatakeover. Mocht u zelf
een mooie foto hebben of iemand
kennen die mooie foto’s heeft
van onze gemeente, laat het ons
dan weten via:
communicatie@waalwijk.nl
Kijk snel op www.instagram.com/
gemeentewaalwijk of zoek naar
‘gemeente Waalwijk’ in de Instagram app. Download deze app
gratis in de AppStore of Google
PlayStore.

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

Gezocht deelnemers voor ‘Vers uit de tuin’.
Doet u ook mee?
De gemeente Waalwijk is een aantal
maanden geleden gestart met het deelplatform ‘Vers uit de tuin’. Een platform
waar lokale moestuinders hun oogst aanbieden en waar inwoners verse groenten
en fruit kunnen ophalen. Tegen een kleine
vergoeding, gratis of in ruil voor iets
anders. De oogst wordt aangeboden door
moestuinders die iets over hebben of het
gewoon leuk vinden om hun oogst te delen. Het kan ook gaan om stekjes, zaadjes of planten. De gemeente Waalwijk
zet dit platform in om voedselverspilling
tegen te gaan. Het is een mooie manier
om overschotten een nuttige bestem-

Speel- & beweegtuin in wandelpark

ming te geven en inwoners een gezonde,
verse maaltijd te bezorgen. Daarnaast
stimuleert het waardevolle contacten
tussen inwoners. De teller staat nu op 12
deelnemers. Dat is nog veel te weinig. De
gemeente roept om die reden inwoners
op om mee te doen. Dat kan door het
aanmaken van een profiel op de website
www.versuitdetuin.nl
U kunt 'Vers uit de tuin' ook volgen via
Facebook.
Zeven initiatiefnemers (Wijk Overleg
Platform (WOP), Stichting de Schakelring, Stichting Wandelpark, Stichting
Parkpaviljoen, Gemeente Waalwijk, Kerngroep Dementievriendelijke gemeente
(DVG) Waalwijk en ContourdeTwern) willen het Wandelpark in Waalwijk verrijken
met een speel- en beweegmogelijkheid,
waarbij ook natuureducatie en –beleving
een belangrijke rol krijgen.
In 2015 werd, bij het Beste Sportidee van
de gemeente Waalwijk, een prijs gewonnen voor het realiseren van een beweegtuin voor senioren in het Wandelpark.
Eind 2017 hield Stichting Wandelpark
een enquête onder buurtbewoners om
meer inzicht te krijgen in de mening van
de omgeving over het park. De enquête
werd door ruim 200 buurtbewoners
ingevuld. Naast de belangrijkste functies

van het park die door veel buurtbewoners werden genoemd, zoals wandelen,
recreëren, genieten van groen en vogels,
bezoeken met (klein)kinderen, werd ook
een verbetering van het park met speelobjecten genoemd.
Een werkgroep gaat nu aan de slag
samen met de inwoners van Waalwijk en
in het bijzonder de nabije buren van het
Wandelpark. Het is de bedoeling om in
2019 de eerste fase van de speel- & beweegtuin te realiseren. Er wordt momenteel gewerkt aan de eindfase voor ontwerpen voor een loop-kruipbrug, speeltoestel
met zitje, belevingspad en een drassige
laagte. Gedeeltelijke financiering voor
deze eerste fase is al gevonden bij WOP/
gemeente Waalwijk. De werkgroep is nog
op zoek naar meer donateurs.

De Raad
AGENDA
U bent van harte welkom:

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

Donderdag 20 juni om 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. 0416-683445.
Aansluitend Forum
De raad bespreekt in ieder geval het volgende
onderwerp met inwoners en organisaties:
- Vaststellen bestemmingsplan
‘Grotestraat 403, 409-413’
- Nota grondexploitatie 2019
- Musicalgroep De Notenkrakers
betreffende noodzakelijke Cultuurhal.

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Nota grondbeleid 2019-2023
- Kamerbewoning ontwerpbestemmingsplan
Parapluvoorziening kamerbewoning Waalwijk
en vaststelling beheersverordeningen
incl. regeling kamerbewoning
- Jaarverslaglegging 2018
- Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Streekarchief
Langstraat Heusden Altena (SALHA)
- Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
- Jaarrekening 2018, Ontwerpbegroting 2020 en
Meerjarenraming 2021-2023 Baanbrekers
- Nota grondexploitatie 2019
- Vestiging voorkeursrecht in

plangebied ‘Kerkvaartse Haven’
- Ontwerpbegroting Hart van Brabant 2020
- Vaststellen bestemmingsplan
‘Grotestraat 403, 409-413’
- Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat
- Krediet aanleg noordelijke randweg
- Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant.
- Jaarrapport Hart van Brabant
2018, exclusief jeugdhulp.
Informatie en aanmelden
De agenda ‘s van deze vergaderingen
staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683445)
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks
podium, het agenderen van een raadsvoorstel
en voor meepraten bij het Forum.

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.

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

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:
Hooisteeg Waalwijk (kad. Waalwijk sectie G, nr. 989 ged. en 541 ged.): plaatsen (oude) kiosk in het zuidelijk
gedeelte stadstuin (tst Bouw) Ingekomen 15-05-2019
Orteliuslaan 22 Waalwijk: wijzigen berging (tst Bouw) Ingekomen 27-05-2019
Molenvlietstraat 1 Waalwijk: plaatsen reclamezuil (tst Reclame) Ingekomen 27-05-2019
Grotestraat 226a Waalwijk / St. Jansplein 35 Waalwijk: wijzingen kozijnen op eerste verdieping (tst Bouw)
Ingekomen 26-05-2019
Vier Heultjes 27 Sprang-Capelle: uitbreiden woning en aanbouwen berging (tst Bouw) Ingekomen 21-05-2019
Procedure 1a is 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:
Oranjeplein Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 473): bouw vrijstaande buitenbergingen (tst Bouw) Datum
bekendmaking 29-05-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Herman Boerhaavestraat Waspik (kavel 19a): bouwen vrijstaand woonhuis (tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels tst Bouw) Datum bekendmaking 13-06-2019
Markt Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie D, nr. 981): plaatsen windscherm (tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels tst Bouw) Datum bekendmaking 17-06-2019
Tooropstraat Sprang-Capelle (kad. Sprang, sectie B, nr. 5525): intensief snoeien 1 plataan t.h.v. Mesdaglaan 33
(tst Kap) Datum bekendmaking 13-06-2019
Oranjeplein Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 473): bouwen 2 blokken nieuwbouwwoningen (tst Bouw)
Datum bekendmaking 29-05-2019
Arnold Suysstraat Waalwijk (kad. Sprang, sectie C, nr. 3060): bouwen woonhuis (tst Inrit- of uitrit tst Bouw)
Datum bekendmaking 13-06-2019
Kerkstraat 1 Waspik: verplaatsen doopvont en hek en plaatsen MIVAtoilet en pantry (tst Wijzigen Rijksmonument) Datum bekendmaking 12-06-2019
Heermanslaan 1 Waalwijk: plaatsen erfafscheiding op aangekochte groenstrook (tst Bouw tst Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 11-06-2019
van Goyenstraat 1 a Sprang-Capelle: aanbouw aan bestaande woning en aanpassingen aan gevelopeningen en
geveldeur (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-06-2019
Raadhuisplein / Grotestraat / Stationsstraat Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie G nr. 985 en 1024 en sectie D, nr.
981 en 2035): verplaatsen warenmarkt van parkeerterrein de Els naar het centrum van Waalwijk (tst Handelen
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 17-06-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Van der Duinstraat 118 Sprang-Capelle: bouwen woonhuis (tst Bouw) Datum bekendmaking 11-06-2019.
Procedure 1a is 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:
Oranjeplein Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie F, nr. 473): vaststellen nummeraanduidingen 1 t/m 17 en 2 t/m 18
(Willem Dreeshof)
Arnold Suysstraat Waalwijk (kad. Sprang, sectie C, nr. 3060): vaststellen nummeraanduiding 1
Herman Boerhaavestraat Waspik (kavel 19a): vaststellen nummeraanduiding 20
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
- Voetbalvereniging W.S.C. voor het organiseren van het evenement WSC, fris het nieuwe seizoen in op zaterdag 31 augustus 2019 van, op de locatie Akkerlaan 9 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 juni 2019.
- Stichting The Buddharama Temple voor het organiseren van het evenement Khao Phansa op zaterdag 20 juli
2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur, op de locatie Loeffstraat 26 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 14 juni 2019.
- Stichting Schakelring/Eikendonk voor het organiseren van het evenement Eikendonkloop op vrijdag 30 augustus 2019 van 13.30 uur tot 16.30 uur, vanaf de Eikendonklaan gevolgd door het Hoefsventerrein en retour
Eikendonklaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 17 juni 2019.
- Stichting Jongerencentra Tavenu Waalwijk voor het organiseren van het evenement Sterren Muziekfeest op
het Plein op woensdag 26 juni 2019 van 19.00 uur tot 23.59 uur, op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 19 juni 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.

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 inrich¬tingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
- Handelsonderneming AVE, Ruytenbergweg 15 A t/m D Waspik
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 juni2019 tot en met 17 juli 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
UITBREIDING PARKEERVOORZIENINGEN BERNHARDSTRAAT SPRANG-CAPELLE
Het definitieve ontwerp van het project “Uitbreiding parkeervoorzieningen Bernhardstraat Sprang-Capelle” ligt
vanaf 19-06-2019 tot en met 3-07-2019 ter inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de Heer Jos van Westerloo Team Ontwerp Openbare Ruimte. Hij
is bereikbaar via email jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon 0416-683771.
Procedure 1 en 2b is hierbij van toepassing.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 19 JUNI 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren op de parkeerhaven schuin voor Putstraat 52 te Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van de
bewoner van Putstraat 52 te Waalwijkdoor het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met
onderbord.
- het parkeren op de eerste parkeerplaats ten noorden van de hoofdingang van het appartementencomplex
70 t/m 164 aan Hofstad te Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van de bewoner van Hofstad 130 te
Waalwijkdoor het plaatsen van het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord.
Bovenstaand besluiten zijn op 19 juni 2019 verstuurd en bekend gemaakt in het Staatscourant.
Procedure 3 is van toepassing.
WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 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, 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.
Oranjeplein: 24-06-2019 t/m 13-07-2019 i.v.m. rioolreconstructie. Omleiding via omliggende wegen.
Eerste Zeine t.h.v. het voormalige Karwei terrein: 11-06-2019 t/m 21-06-2019 i.v.m. werkzaamheden aan kabels
en leidingen.
Zuiderkanaalweg/Zomerdijk tussen Pontveerweg en Veerweg: 17-06-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. reconstructie.
Hertog Janstraat t.h.v. tunnel onder A59: 01-07-2019 t/m 04-07-2019 telkens tussen 21.00 u. en 05.00 u. i.v.m.
diverse werkzaamheden. Omleiding via Taxandriaweg, Heulstraat, Emmikhovensestraat, Altenaweg.
Sprang-Capelle:
Henri Dunantstraat - gedeelte tot en met kruising Hendrikus Chabotstraat (inclusief kruising Oudestraat): 1706-2019 t/m 20-07-2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Tolweg t.h.v. Halvezolenpad: 17-06-2019 t/m medio juli i.v.m. werkzaamheden aan kabels en leidingen. Omleiding via Waspiksedijk, Wendelnesseweg-Oost, Nieuwevaart, Poolsestraat, Willem van Gentsvaart.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

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
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.
• P.W. Zijlmans, geboren op 19-10-1984, de datum van het voornemen is 13-05-2019, het besluit is genomen
op 11-06-2019
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.
• Awet Tsegay Ghebreab, geboren op 07-04-1993, de datum van het voornemen is 11-06-2019.
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie.

