Woensdag 10 juli 2019

Start bouw brandweerkazerne

Controle op weesfietsen
Een weesfiets is een fiets die ergens in de openbare ruimte staat
en lange tijd niet gebruikt is. De
eigenaar is onbekend. Ze ontsieren het straatbeeld en nemen
vaak officiële stallingsplaatsen in.

staat dat we de fiets na twee
dagen verwijderen. Onbekende
eigenaren krijgen op deze manier
30 dagen de kans om hun fiets op
te halen.

Actie Vredesplein
Deze week gaan we op het Vredesplein en een aantal andere
bushaltes de fietsen, die daar al
lange tijd staan, labelen. Als het
mogelijk is, controleren we of de
fiets als gestolen geregistreerd
staat. Staat de fiets met label er
na 28 dagen nog? Dan plakken
we een sticker op de fiets, waarop
Op vrijdag 5 juli gaf burgemeester Kleijngeld het startsein voor de bouw
van de nieuwe brandweerkazerne in Waalwijk door het onthullen van
een spandoek.

Wat is de Sociale Adviesraad
Waalwijk?

Weekmarkt voortaan in het
centrum Waalwijk

EXPOSEREN IN
STADHUIS: IETS
VOOR JOU?
Maak je mooie schilderijen
of bijzondere foto’s? En wil je
anderen inspireren? Dat kan met
een expositie in de hal van het
stadhuis!
Wij bieden (amateur)schilders en
fotografen de mogelijkheid om
hun werk, voor een aantal weken,
te exposeren in de hal van het
stadhuis.
Interesse?
Stuur een mail naar Henk van
Geffen via info@waalwijk.nl
Vermeld hierin je NAW-gegevens
en informatie over jouw (kunst)
werken inclusief een aantal foto’s.

THUIS MET DEMENTIE
Voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers

De gemeente Waalwijk heeft een
onafhankelijke adviesraad om
(gevraagd en ongevraagd) het
college advies te geven over het
beleid in het sociaal domein.
In 2018 heeft de Sociale Adviesraad de raad opgeroepen een
meer realistische visie te ontwikkelen op zelfredzaamheid van
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook werd
geadviseerd om het takenpakket
van WijZ aan te passen dan wel
de capaciteit fors te verhogen
om te zorgen dat de Waalwijkse
inwoner snel en goed wordt
geïndiceerd en begeleid naar
voorzieningen in maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Als speerpunt voor de
huidige coalitieperiode geeft de
Adviesraad aandacht aan het uitvoeren van het VN-verdrag om
te zorgen dat alle mensen met

een beperking mee kunnen doen
op alle leefgebieden en niemand
uitgesloten wordt.
Contacten met Waalwijkse
belangenorganisaties
De adviesraad onderhoudt
contacten met belangenorganisaties, zoals ouderenbonden,
cliëntenraden en gehandicaptenorganisaties om op de hoogte
te blijven van de ervaringen
en knelpunten in de zorg in
Waalwijk.
Vacatures
De Adviesraad bestaat momenteel uit zeven personen en heeft
nog twee vacatures. Mocht je
belangstelling hebben om je aan
te melden als lid van de Adviesraad, dan is dat mogelijk via de
contactgegevens op de website
www.socialeadviesraadwaalwijk.nl

De weekmarkt is op woensdag 3 juli feestelijk geopend door wethouder
John van den Hoven. De markt is deze dag drukbezocht. Je vindt de markt
elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum van Waalwijk.

Eerlijk over je ID.
Daar kom je verder mee.

Je bent iedere dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen ingang wandelpark, Grotestraat in
Waalwijk. Dinsdag 16 juli gaan we
samen genieten op het terras van
het Parkpaviljoen. We rekenen op
mooi weer. We drinken samen
een kopje koffie of thee en spelen
eventueel een spelletje. Consumpties zijn voor eigen rekening, wij zorgen voor iets lekkers.
Voor meer informatie: mail of
bel dementieconsulent Marianne
de Jongh via 06-13923523 of
m.d.jongh@dewever.nl

COLOFON
Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
• 2 jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis);
• of een geldboete krijgt (daar gaat je spaargeld).

Telefoon: 0416 - 683 456
WhatsApp: 06 - 273 49 254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk

De Raad
BESLUITEN RAADSVERGADERING OP 4 JULI JL.
Besluiten raadsvergadering op 4 juli jl.
Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal
besluiten genomen. Wilt u weten welke? Kijk voor de
besluitenlijst op www.waalwijk.nl (en ga via Bestuur
naar Raad). Heeft u geen internetaansluiting, neem
dan contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

De raad heeft nu zomervakantie.
Op 14 augustus is de raad weer terug op deze
pagina. De raad wenst u een prettige vakantie.

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:
Herman Boerhaavestraat Waspik (kavel 30): bouwen woonhuis (tst Bouw) Ingekomen 19-06-2019
Hein Jordansstraat Waalwijk (kad. Sprang, sectie C, nr. 3013): bouwen woonhuis (tst Inrit- of uitrit tst Bouw)
Ingekomen 21-06-2019
Herman Boerhaavestraat Waspik (kavel 25a): bouwen woonhuis (tst Inrit- of uitrit tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Bouw) Ingekomen 27-06-2019
Laageinde 109 Waalwijk: gebruiken pand ten behoeve van kamergewijze verhuur aan 17 personen (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Ingekomen 25-06-2019
Prof Kamerlingh Onnesweg 8 Waalwijk: plaatsen verkoopwagens op parkeerterrein (tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Ingekomen 02-07-2019
Meyerijplein 7 Waalwijk: plaatsen dakkapel aan voorzijde, verbreden dakkapel aan achterzijde en maken aantal
kamers op zolderverdieping (tst Bouw) Ingekomen 17-06-2019
Procedure 1a is van toepassing.
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
Spuiweg 3 Waalwijk: realiseren bulktank (tst Bouw tst Milieu) Datum ontvangst 28-02-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Burg. Smeelelaan Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie H, nr.1693): kappen 1 esdoorn in verband met gevaarlijke
verkeerssituatie (tst Kap) Datum bekendmaking 10-07-2019
ter hoogte van Baardwijksestraat 169 Waalwijk (hoek van der Merwedelaan): kappen 2 populieren (tst Kap)
Datum bekendmaking 10-07-2019
Burg Moonenlaan 5 Waalwijk: kappen 13 houtopstanden (tst Kap) Datum bekendmaking 03-07-2019
Herikstraat 10 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (tst Bouw) Datum bekendmaking 04-07-2019
Peelland 11 Waalwijk: tijdelijk plaatsen mobiele mantelzorgwoning met berging en permanent plaatsen erfafscheiding (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 01-07-2019
Von Gluckstraat Waalwijk, t.o. nr. 9: kappen van 1 iep (tst Kap) Datum bekendmaking 10-07-2019
Burgemeester Verwielstraat 49 Waalwijk: verbouwing zolder middels een dubbele dakkapel aan de voor- en
achterzijde (tst Bouw) Datum bekendmaking 01-07-2019
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Walawijk, sectie K, nrs. 1031 en 1032): bouw bedrijfshal (tst Bouw tst
Inrit- of uitrit) Datum bekendmaking 08-07-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Hertog Janpark 31 Waalwijk: kappen 3 bomen (tst Kap) Datum bekendmaking 04-07-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Valkenvoortweg 31 Waalwijk: oprichten agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten recreatie en agrarisch-technisch
hulpbedrijf (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels tst Milieu en tst Wet Natuurbescherming) Datum ter
inzage legging 11-07-2019
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:
Peelland 11 Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 11M
Mechie Trommelenweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nrs. 1031 en 1032): vaststellen nummeraanduiding
14
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

ALGEMENE VERGUNNINGEN
STANDPLAATSVERGUNNINGEN
De volgende standplaatsvergunning is opgezegd:
De heer W. de Wit, voor de verkoop van groente en fruit op de volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere zaterdag op het Raadhuisplein te Sprang-Capelle van 08.00u tot 16.00u.
Het besluit is verzonden op 2 juli 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.
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
- Café de Burgemeester voor het evenement bouwvakborrel met optreden van een band op 19 juli 2019 gelegen op de locatie Burgemeester van der Klokkenlaan 37 in Waalwijk. Besluit verzonden op 1 juli 2019.
- Jumbo Supermarkten B.V. voor het uitoefenen van het slijterijbedrijf, op de locatie gelegen aan de Grotestraat 358 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 2 juli 2019.
- Stichting Bork Totaal voor het evenement Bork Totaal 2019 op 25 augustus 2019 gelegen op de locatie Loefstraat - Hoogeinde in Waalwijk. Besluit verzonden op 3 juli 2019.
- Mevrouw P.M.J. Pennings voor het schenken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement Bork Totaal
2019 op 25 augustus 2019, op de locatie Loefstraat – Hoogeinde in Waalwijk. Besluit verzonden op 3 juli
2019.
- Stichting Jongerencentrum Waalwijk voor het evenement Urban Fest op 17 augustus 2019, op de locatie
Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit verzonden op 4 juli 2019.
- Bureau De Kermisgids voor het organiseren van de Kermis Waspik in de periode van zaterdag 24 augustus
tot en met dinsdag 27 augustus 2019, op de locatie het Dorpsplein en de Raadhuisstraat in Waspik. Besluit
is verzonden op 8 juli 2019.
- Jongerencentra De Tavenu voor het organiseren van het evenement André Hazes met band op vrijdag 23
augustus van 19.00 uur tot 01.30 uur, op de locatie Unnaplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10 juli
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 inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
Haven 8 Real Estate B.V., De Kroonweg 12, Kloosterheulweg 1 (sectie K317, K318, K319, K320) Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 juli 2019 tot en met 7 augustus 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
BESLUIT OPHEFFEN PARKEERTERREIN VRACHTWAGENS BERNHARDSTRAAT IN SPRANG-CAPELLE
Bezoekers van de sportvelden (voetbalvereniging SSC’55) aan de Bernhardstraat in Sprang-Capelle parkeren
in de huidige situatie aan beide zijden van de weg in de bermen. Dit zorgt voor onoverzichtelijke situaties en

brengt de verkeersveiligheid in gevaar. Op het onverharde terrein naast de sportvelden kunnen momenteel ’s
avonds en ’s nachts grote voertuigen (vrachtwagens) worden geparkeerd. Hier wordt echter niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Het college heeft besloten dit terrein te verharden en er een parkeerterrein voor
personenauto’s (bezoekers van de sportvelden) te realiseren. Hierdoor is het niet mogelijk de parkeergelegenheid voor grote voertuigen te handhaven. Daarom is de ontheffing die ter plaatse van het huidige onverharde
parkeerterrein aan de Bernhardstraat in Sprang-Capelle geldt op het verbod om grote voertuigen te parkeren,
ingetrokken.
Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. mr. C.M. Dorrestijn
(Team Ontwerp Openbare Ruimte), op maandag en dinsdag te bereiken via telefoonnummer 0416-683456.
Procedures 1 en 3 zijn van toepassing
VERKEERSBESLUIT 10 JULI 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren op de tweede parkeerplaats (gezien van af het gebouw) van de zuidelijke parkeerhaven gelegen
achter het appartementencomplex Irenestraat 10 t/m 44 te Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve de
bewoner van Irenestraat 36 te Waalwijk door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I
van het RVV 1990;
- het parkeren recht voor de deur van Pieter Vreedestraat 39 te Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van
de bewoner van het adres Pieter Vreedestraat 39 te Waalwijk door het plaatsen van het onderbord onder het
bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990.
Bovenstaand besluiten zijn op 3 juli 2019 verstuurd en op 10 juli 2019 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.
Heermanslaan, gedeelte tussen rotonde en Boekelaerstraat: 10-07-2019 t/m 10-08-2019 i.v.m. reconstructie.
Omleiding via omliggende wegen.
Thorbeckelaan, vanaf Grotestraat t/m kruising Pieter Vreedestraat: 20-05-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. reconstructie. Omleiding via omliggende wegen.
Zuiderkanaalweg/Zomerdijk tussen Pontveerweg en Veerweg: 17-06-2019 t/m 19-07-2019 i.v.m. reconstructie.
Sprang-Capelle:
Henri Dunantstraat - gedeelte tot en met kruising Hendrikus Chabotstraat (inclusief kruising Oudestraat):
17-06-2019 t/m 20-07-2019 i.v.m. rioolreconstructie.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
ADRESONDERZOEKEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basis-

registratie 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.D. Ripea, geboren op 28-03-1967, de datum van het voornemen is 21-05-2019, het besluit is genomen op
02-07-2019.
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.
• J.A.S. Moerkens, geboren op 17-03-1998, de datum van het voornemen is 01-07-2019.
• C. Popina, geboren op 24-12-1998, de datum van het voornemen is 03-07-2019.
• E. Popina, geboren op 09-01-1997, de datum van het voornemen is 03-07-2019.
• C.G. Kromhout van der Meer, geboren op 22-07-1959, de datum van het voornemen is 04-07-2019.
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na publicatie

OFFICIELE 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:
028 - Mandaat directeur Cannock Chase Public B.V. betreffende gefiscaliseerd parkeren
029 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waalwijk 2019
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.

