Woensdag 30 oktober 2019

Stemmen Waalwijk Ontmoet

Wat is jouw
slimme oplossing
voor Waalwijk?

Het publiek bepaalt de winnaars van Waalwijk Ontmoet. Iedereen kan
nu zijn of haar stem uitbrengen per categorie. Winnaars ontvangen
naast een oorkonde een geldbedrag van € 150,- voor de individuele
categorieën of € 350,- voor de groepscategorieën.
Waalwijk Ontmoet
Waalwijk Ontmoet is zoals de naam al aangeeft een feest van samenzijn en elkaar ontmoeten. De gemeente Waalwijk reikt tijdens deze
feestavond de prijzen uit aan vrijwilligers, sporters en cultuurvertegenwoordigers voor hun bijzondere prestaties van het afgelopen jaar. De
feestavond is ook dit jaar weer in het Mandemakers Stadion van 19.30
tot 01.00 uur. Een gezellige avond waar diverse artiesten komen optreden. Uiteraard staat voor iedereen een hapje en een drankje klaar.

Smart Mobility Event Waalwijk

Wintervaartijden veerponten
Vanaf 1 november tot en met 29 februari 2020 varen de veren van
de Bergsche Maasveren volgens de volgende winterdienstregeling:

Muilkorfgebod
Als eigenaar van een hond ben je
verantwoordelijk voor het gedrag
van de hond. Jij zorgt ervoor dat
de hond wordt uitgelaten door
iemand die het dier te allen tijde
onder controle heeft. Toch gaat
dit wel eens mis en vindt er een
bijtincident plaats. De burgemeester kan na een bijtincident
de eigenaar van de hond een
aanlijn- en muilkorfgebod opleg-

gen. Dit gebod geldt dan voor het
openbare gebied of op het terrein
van een ander zoals is vastgelegd
in de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente. Kijk
op www.waalwijk.nl voor meer
informatie. (Zoek op APV, artikel
2:59).
Doe bij bijtincidenten altijd aangifte bij de politie!

Voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers
Je bent iedere dinsdag tussen
10.00 en 12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen
ingang Wandelpark, Grotestraat in
Waalwijk. Dinsdag 5 november gaan
we samen ‘terug in de tijd’. Onder
leiding van Dianne van Eekert
gaan we praten over vroeger aan
de hand van een thema. Natuurlijk
drinken we ook samen een kopje
koffie. Consumpties zijn voor eigen
rekening, wij zorgen voor iets
lekkers.
Voor meer informatie: bel met Karin
Hesselberth, vrijwilliger Thuis met
Dementie, via
06-12421314.

PMD,
WAT MAG JE ERMEE?
DOE DE TEST

Meld je
dinsdag
5 november
en laat ons
slimme
weten!
Meld
jeaan
aanvoor
voor
dinsdag
5 november
enjoulaat
onsoplossing
jouw slimme
http://bit.ly/smartmovewaalwijk
oplossing weten! http://bit.ly/smartmovewaalwijk

In de zomer van 2019 heeft de gemeente Waalwijk samen met
het lokale bedrijfsleven en kennispartners nagedacht over slimme
oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Waalwijk wil nu echt het
verschil gaan maken met het Smart Move Waalwijk programma,
door op vier mobiliteitsuitdagingen samen met partners pilots te
gaan ontwikkelen voor de stad. Maak kennis met deze pilots tijdens
het Smart Mobility Event en meld je aan!

ACTIVITEIT THUIS
MET DEMENTIE

De gemeente Waalwijk zamelt
plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen zoals blik en drankkartons bij elkaar in. Samen
noemen we deze verpakkingen
PMD-afval. Weet jij wat er bij dit
afval mag?
Test het hieronder!

Bernse Veer:
Maandag t/m vrijdag: 07.00 uur-18.00 uur
Zaterdag en zondag: 09.00-17.00 uur
Capelse Veer
Maandag t/m vrijdag: 07.00 uur-19.00 uur
Zaterdag en zondag: 08.00-19.00 uur
Drongelense Veer
Dit veer kent geen verschil in vaartijden en vaart het gehele jaar op:
Maandag t/m donderdag : 06.00 uur-24.00 uur
Vrijdag, zaterdag en zondag: 06.00-01.00 uur
Informatie over een tijdelijke stremming via sms-alert kun je vinden
op www.bergschemaasveren/nl/sms

Ja.

Smart
Mobility
Event
05.11.2019

Heb jij al je stem uitgebracht op één van de voorgedragen vrijwilligers,
sporters of cultuurvertegenwoordigers. In totaal zijn 39 voordrachten
ontvangen. Een overzicht met deze helden van Waalwijk is te vinden
op www.waalwijk.nl/waalwijkontmoet. Stemmen kan tot 8 november
via de Facebookpagina van de gemeente Waalwijk. De winnaar(s)
worden bekend gemaakt tijdens de feestavond ‘Waalwijk Ontmoet’ op
zaterdag 16 november.

Twijfel je of iets bij het PMD kan?
Stel jezelf de volgende vragen:
- Is het verpakkingsmateriaal?
- Is het gemaakt van plastic of
blik of is het een drinkpak?
- Is het leeg?
Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij
het PMD. Ergens ‘nee’? Dan is
het geen PMD.

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

Meer informatie:

www.waalwijk.nl

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

Even voorstellen:
dit is de
Waalwijkse raad

Wie zijn de raadsleden waar jij op hebt gestemd?
De raadsleden stellen zich persoonlijk voor op de
Facebookpagina ‘gemeenteraad Waalwijk’. Volg deze pagina
en blijf op de hoogte van wat de raad bespreekt en besluit.

Deze week op Facebook:

Henk van Zelst – raadslid SGP,
vertelt over zijn strijd tegen economische uitbuiting en
over zijn rol in de Hervormde kerk
Hans de Vaan – raadslid LokaalBelang,

in Sprang-Capelle.

wil een duurzame samenleving achterlaten
voor de jongere generatie.

Gemeenteraad Waalwijk
@raadwaalwijk
@gemeenteraadwaalwijk

Agenda

U bent van harte welkom:
Donderdag 31 oktober 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 o.a. met inwoners en organisaties:
- Vaststellen bestemmingsplan
“Waalwijk, Tilburgseweg 1”
- Speelruimteplan
- Groenbeleidsvisie
- Vaststelling begroting 2020 gemeente Waalwijk
Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf
onder vermelding van het onderwerp.

Yvette IJpelaar – fractievoorzitter Lijst IJpelaar,
vertelt een persoonlijk verhaal. Yvette neemt
het op voor mensen die het moeilijk hebben.

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststelling bestemmingsplan
Parapluherziening kamerbewoning Waalwijk
- Verordening Stimuleringslening
Toekomstgericht Wonen 2020
- Speelruimteplan
- Groenbeleidsvisie
- Relinen riolering Groenstraat - Putstraat
- Vaststellen bestemmingsplan
“Waalwijk, Tilburgseweg 1”
- Realiseren doorsteek Winterdijk – GrotestraatWest en aankoop perceel Grotestraat 239
- Tweede herijking begroting Jeugdhulp 2019
Tijdens het kort Besluit (A) 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 14 november.
Donderdag 7 november 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 Begrotingsvergadering
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Vaststelling begroting 2020 gemeente Waalwijk
- Belastingverordeningen 2020 (ex OZB en Leges)
U bent van harte welkom te komen
luisteren, maar u kunt deze vergadering ook
live volgen via waalwijk.notubiz.nl
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 én voor meepraten bij het Forum.

persoonlijke gesprekken. Met betrokkenen in de directe omgeving van het
gekozen tracé, zoals grondeigenaren, gevoelige bestemmingen en bedrijven,
maakt TenneT ook nog aparte afspraken.

Informatieavonden nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost
(Rilland-Tilburg)

U bent van harte welkom
De zaal is open van 19:00-21:00 uur:
· Dinsdag 5 november 2019; Partycentrum ‘t Moaske
(Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer)
· Donderdag 7 november 2019; Partycentrum Boelaars
(Keizersdijk 48, 4941 GG Raamsdonksveer)
· Dinsdag 12 november 2019; ‘t Veerhuis
(Veerkensweg 22, 5751 CS Oud Gastel)
· Donderdag 14 november 2019; Zalencentrum De Raayberg
(Antwerpsestraatweg 267, 4624 JH Bergen op Zoom)

Informatieavonden
Landelijk netbeheerder TenneT organiseert in samenwerking met het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat vier informatieavonden
over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg.
De avonden zijn opgezet als inloopavonden. Er is geen plenair gedeelte.
Dit betekent dat u kunt binnenlopen op ieder gewenst moment tussen 19.00 uur
en 21.00 uur. In de zaal zijn medewerkers van TenneT en het ministerie aanwezig
die uitleg kunnen geven over het gekozen tracé en het vervolgproces en uw
vragen kunnen beantwoorden. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor
persoonlijke gesprekken. Met betrokkenen in de directe omgeving van het
gekozen tracé, zoals grondeigenaren, gevoelige bestemmingen en bedrijven,
maakt TenneT ook nog aparte afspraken.

U bent van harte welkom

Uitgebreide informatie vindt u op:
www.zuid-west380kv.nl/oost

De zaal is open van 19:00-21:00 uur:
· Dinsdag 5 november 2019; Partycentrum ‘t Moaske
(Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer)
PROCEDURES
· Donderdag 7 november 2019; Partycentrum Boelaars
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wijk. 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
Uitgebreide
informatie vindt u op:
nummer
0416-683456.
www.zuid-west380kv.nl/oost
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.

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

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:
Kloosterweg 38 Waalwijk: realiseren woning (tst Bouw) Datum ontvangst 03-10-2019
Nieuwstraat 2d Waalwijk: verbouwen woning, t.w. dichtzetten balkon
(tst Bouw) Datum ontvangst 07-10-2019
Burgemeester de Geusstraat t.o. nr. 94, Waalwijk: bouwen woning (tst
Bouw) Datum ontvangst 11-10-2019
Nieuwevaart 38 Sprang-Capelle: vergroten woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-10-2019
Dr. Colijnstraat 20 Waalwijk: bouwen garage (tst Bouw) Datum ontvangst 14-10-2019
Nemerlaer Waalwijk (bouwnrs. 13 t/m 18; kad. Sprang, sectie C, nrs.
3065, 723 ged en 3008 ged): bouw 6 woningen (2-onder-1 kap) (tst.
Bouw) Datum ontvangst 22-10-2019
Nemerlaer Waalwijk (bouwnrs. 22 t/m 27; kad. Sprang, sectie C, nrs.
3065, 723 ged en 3008 ged): bouw 6 woningen (2-onder-1 kap) (tst.
Bouw) Datum ontvangst 22-10-2019
Tongelaar Waalwijk (bouwnrs. 40 t/m 43, 50 en 51; kad. Sprang, sectie
C, nrs. 3065, 723 ged en 3008 ged): bouw 6 woningen (2-onder-1 kap)
(tst.Bouw) Datum ontvangst 22-10-2019
Nemerlaer Waalwijk (bouwnrs. 19 t/m 21; kad. Sprang, sectie C, nrs.
3065, 723 ged en 3008 ged): bouw 3 geschakelde woningen (tst Bouw)
Datum ontvangst 22-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Molenvlietstraat 1 Waalwijk: plaatsen reclamezuil (tst Bouw) Datum
bekendmaking 21-10-2019
Bloemenoordplein 1 Waalwijk: vervangen handelsreclame (tst Bouw)
Datum bekendmaking 22-10-2019
Jeroen Boschstraat, achter nr. 3, Sprang-Capelle: snoeien 10 populieren
(tst Kap) Datum bekendmaking 29-10-2019
Jacob Marisstraat thv nrs. 1, 7, 11 en 21 Sprang-Capelle: kappen 4 lindes
ivm overlast (tst Kap) Datum bekendmaking 29-10-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Uitgebreide procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Eerste Zeine 98 Waalwijk: brandveilig gebruiken van een pand voor
buitenschoolse opvang (tst brandveilig gebruik) Datum ter inzagelegging besluit 31-10-2019
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 30 OKTOBER 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met

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

onderbord, de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, recht tegenover Fauréstraat 24 te Waalwijk.
Bovenstaand besluit is op 24 oktober 2019 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. 0416683456. 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:
Oranjeplein-zuid: 30-09-2019 t/m 16-11-2019 i.v.m. reconstructie.
Grotestraat tussen Raadhuisplein en Mr. van Coothstraat: 31-10-2019
t/m 22-11-2019 i.v.m. werkzaamheden aan de bestrating. Op woensdagen en in het weekend zal de Grotestraat gewoon open zijn. Het centrum moet via de oostzijde (richting Wilhelminastraat) worden verlaten.
Sprang-Capelle:
Kruising Luzerne / Kievit: 08-11-2019 t/m 20-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Kruising Heggewikke / Ereprijs: 21-11-2019 t/m 29-11-2019 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Waspik:
Irenestraat: 07-10-2019 t/m 17-11-2019 i.v.m. reconstructie.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
ONTTREKKING GEDEELTE ZOMERDIJK AAN OPENBAAR VERKEER
Ter realisatie van de nieuwe insteekhaven zal een gedeelte van de
Zomerdijk (300 m) op grond van de Wegenwet onttrokken te worden
aan het openbaar verkeer. Belanghebbenden worden in de gelegenheid
gesteld om zienswijzen in te dienen. Op 30 oktober t/m 11 december
2019 ter inzage op het stadhuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
Procedure 2 is hierbij van toepassing
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 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.

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

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.
• J.M. Perts, geboren op 26-03-1991, de datum van het voornemen is
27-09-2019, het besluit is genomen op 21-10-2019
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.
• I.A. Gritto, geboren op 31-03-2009, de datum van het voornemen is
27-09-2019, het besluit is genomen op 25-10-2019
• V.L. Susan, geboren op 26-07-1976, de datum van het voornemen is
01-10-2019, het besluit is genomen op 25-10-2019
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.
•
•
•
•
•
•

P.S. Angelova, geboren op 7-06-1989, de datum van het voornemen
is 21-10-2019
P.P. Angelov, geboren op 20-10-2007, de datum van het voornemen
is 21-10-2019
B. Adamek, geboren op 25-09-1980, de datum van het voornemen is
23-10-2019
M. Stofej, geboren op 10-09-1976, de datum van het voornemen is
23-10-2019
S. Deikins, geboren op 14-09-1994, de datum van het voornemen is
23-10-2019
E. Kaya, geboren op 16-06-1991, de datum van het voornemen is
23-10-2019

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

