Woensdag 13 november 2019

Hulp voor vleermuizen

Zet je licht aan! Wat zijn de regels?
In het donker moet je je autoverlichting gebruiken. Maar ook
overdag als het zicht slecht is,
bijvoorbeeld door mist. Wat zijn
nu precies de regels? Een overzicht voor het juiste gebruik van
je autoverlichting.
Dimlicht
Overdag mag je altijd dimlicht
gebruiken. Zo zorg je dat je goed
zichtbaar bent, zéker bij slecht
weer. De dimlichten hoeven niet
aan als de mistlichten (voor én
achter) branden. In het donker is
het dimlicht verplicht.
Groot licht
Groot licht mag je in het donker
gebruiken, als je geen tegenligger tegenkomt. Dat geldt ook
voor fietsers: doe het grote licht
dan uit om de tegenligger niet te
verblinden. Ook als je vlak achter
een ander voertuig zit, is groot
licht verboden.

John van den Hoven, wethouder Openbare Werken, bevestigde op
5 november 2019 de eerste nestkasten voor vleermuizen aan de
toren van de voormalige brandweerkazerne aan de Winterdijk in
Waalwijk. Deze toren in de nabijheid van het stadhuis is vanwege de
aanwezigheid van groen en water een zeer aantrekkelijke locatie
voor vleermuizen om te foerageren, nestelen en zich voort te planten.
Vleermuizen spelen een belangrijke rol in het eco-systeem en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit. Ze dreigen
echter steeds meer in de verdrukking te komen, omdat in stedelijk
gebied steeds minder nestgelegenheid is. Bij moderne, geïsoleerde
woningen hebben vleermuizen vaak geen mogelijkheid meer om
onder de pannen nestelen. En ook voedsel is lastig te vinden, omdat
veel tuinen vaak betegeld zijn of er slechts gras ligt.

Dagrijlichten
Sommige auto's hebben speciale dagrijlichten. Deze maken
de auto overdag beter zichtbaar.
Deze lichten mag je overdag
gebruiken, bij goed zicht.
Mistlicht
Het mistlicht aan de voorkant

mag je alleen gebruiken als mist,
sneeuwval of regen zorgen voor
heel slecht zicht. Het mistachterlicht mag je alleen gebruiken
als het zicht minder is dan 50
meter, bij mist of sneeuw; níet bij
zware regen. Als de mistlichten
branden, hoeven de dimlichten
niet aan.
Achterlichten
De achterlichten moeten altijd
samen branden met groot licht,
dimlicht, dagrijlicht of mistlicht.
Heb je de verkeerde verlichting
op je auto? Dan kan je auto
worden afgekeurd bij de apk. Ook
kun je voor het verkeerd gebruik
van verlichting een boete krijgen.
Tip: controleer je autoverlichting
regelmatig, bijvoorbeeld één keer
per maand.

ACTIVITEIT THUIS
MET DEMENTIE
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 19
november organiseren we een
verwendag. In het kader van de
mantelzorg gaan we jou en je
mantelzorger in het zonnetje
zetten. 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
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!

Verbetering biodiversiteit
Eerder werden voor het project ‘Natuur in Wijk’ al nestkastjes,
beplantingen en bloembollen verstrekt in delen van Sprang-Capelle,
Waspik en Waalwijk. ‘Natuur in de Wijk’ is een project dat de
leefomgeving voor wijkbewonende diersoorten moet verbeteren. Dit
zijn bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen, maar ook vleermuizen
en wilde bijen.
Meer informatie over dit project kun je vinden op
www.natuurindewijk.nl

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. En die problemen
worden vaak ernstig omdat ze
lang wachten met hulp zoeken.
Dat is niet nodig.
Het is belangrijk dat mensen zo
snel mogelijk hulp krijgen als ze
geldzorgen hebben.
De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk zijn over de situatie
en er met iemand over praten.
Iemand die je vertrouwt en die
je in contact kan brengen met de
juiste instantie Maar dit vraagt
om moed en lef.

Kamp jij met schulden? Of is er
een advies nodig over geldzaken? Kom dan naar het wekelijks
spreekuur van de preventiecoach
van team WijZ van de gemeente
Waalwijk. Je kunt elke week (met
uitzondering van de schoolvakanties) op dinsdag van 10.00
tot 12.00 uur in Balade Waalwijk
terecht voor een gratis advies.
Team WijZ is bereikbaar via:
tel: 0416-683456, e-mail:
teamwijz@waalwijk.nl

Ja

Praten over geldzorgen vraagt om
moed en lef

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.
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:

Jan van Baardwijk – raadslid LokaalBelang,
is al vele jaren actief in de lokale politiek.
Als geboren en getogen Sprang-Capellenaar gaat zijn
speciale aandacht gaat uit naar de kernen SprangHans van den Meerendonk – raadslid D66,

Capelle en Waspik.

voelt zich thuis in het centrum van Waalwijk.
Als raadslid legt hij de nadruk op goede contacten en
onderlinge samenwerking.

Gemeenteraad Waalwijk
@raadwaalwijk
@gemeenteraadwaalwijk

Agenda

Maarten van der Weijden – raadslid VVD,
staat voor optimale besteding van het
gemeenschapsgeld. Het mooiste plekje voor
Maarten is thuis in Waspik bij zijn gezin.

Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.

- Gedeelten van de percelen Grotestraat
239 in Waalwijk de bestemming
van openbare weg te geven.
- Bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk leven!’
- Najaarsbericht 2019
- Werkgeversvereniging OMWB
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo

Aansluitend de Input
In de informatieronde informeert
het college de raad over:
- Sociale agenda
- Nieuw jeugdkader 2020

Bovenstaande raadsvoorstellen kunt u vóór
24 november agenderen voor bespreking in het Forum.
Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het
Forum onder vermelding van het onderwerp.

In de vragenronde stellen raadsleden vragen over
raadsvoorstellen en ingekomen stukken die op de agenda
van Besluit (A) op 28 november (zie hieronder).

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 19 december.

Donderdag 21 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.

U bent van harte welkom:
Donderdag 14 november, Waalwijks podium
en aansluitend Debat & Besluit (B)
om 19.30 uur in de raadzaal
Bij het Waalwijks podium kunt u een brief,
petitie of burgerinitiatief kort toelichten
en overhandigen aan de raad.
Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de
raad? Aanmelden bij griffie@waalwijk.nl
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.
Vervolgens is er een Debat & Besluit (B).
Dan debatteert de raad en neemt een besluit
over de volgende raadsvoorstellen:
• Realiseren doorsteek Winterdijk-Grotestraat West
• BP Tilburgseweg 1 WW
• Speelruimteplan
• Groenbeleidsvisie
• Verordening Stimuleringslening
toekomstgericht wonen
• Tweede herijking begroting 2019 HvB
• Relinen riolering Groenstraat-Putstraat
U bent van harte welkom te komen luisteren,
maar u kunt deze vergaderingen ook
live volgen via waalwijk.notubiz.nl

Donderdag 28 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 Forum
De raad bespreekt o.a. met inwoners en organisaties:
- Bomenbeleid Bomen laten Waalwijk leven
En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Legesverordening 2020 en verordening
Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) 2020
- Vervanging leden Ruimtelijke
Kwaliteitscommissie (RKc)

Meer informatie:

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
Besluiten raadsvergadering op 7 november
Op 7 november was er de begrotingsvergadering.
De besluitenlijst van deze vergadering vindt u
op www.waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem
contact op met de griffie, tel 0416-683 445.

www.waalwijk.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

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:
Kerkstraat 23 Waspik: plaatsen lift in pand (tst Bouw) Datum ontvangst
29-10-2019
Johann Strausstraat 35 Waalwijk: plaatsen dakkapel (tst Bouw) Datum
ontvangst 06-11-2019
Stationsstraat 126 Waalwijk: plaatsen 2 airco-units op dak (tst Bouw)
Datum ontvangst 31-10-2019
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Mr. Mackaystraat 22 Waalwijk: wijzigen geveldeel (tst Bouw) Datum
bekendmaking 04-11-2019
Nieuwstraat 2d Waalwijk: dichtzetten balkon 1e verdieping (tst Bouw)
Datum bekendmaking 05-11-2019
Beethovenlaan (kad. Waalwijk Sectie E nr. 5672), Mozartlaan (kad.
Waalwijk Sectie E, nr. 4113), Meidoornweg (kad. Waalwijk Sectie L, nr.
914), Prof. Piersonstraat (kad. Waalwijk Sectie F, nr. 3317) Vredesplein
(kad. Waalwijk Sectie D, nr. 4072) Waalwijk: kappen 36 bomen (tst Kap)
Datum bekendmaking 12-11-2019
Winterdijk 30c Waalwijk: realiseren woonbestemming 2e etage (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
11-11-2019
Prof. Asserweg 24 Waalwijk: vervangen reclameborden door ledscherm
(tst Bouw) Datum bekendmaking 11-11-2019
Laageinde 5 Waalwijk: verbouwen bedrijfspand tot 2 appartementen en
bouw 8 garageboxen (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 08-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot
het intrekken en vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Winterdijk 30b Waalwijk: Intrekken nummeraanduiding 30b Vaststellen
nummeraanduiding 30b en 30c Datum bekendmaking 11-11-2019
Laageinde 5 Waalwijk: Vaststellen nummeraanduidingen 5, 5a t/m 5e,
5g, 5h, 5j en 5k Waalwijk Datum bekendmaking 08-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN
BEHOEVE VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING GENAAMD
“WINTERDIJK 30 C TE WAALWIJK”
Het college van de gemeente Waalwijk heeft een omgevingsvergunning
verleend om op de locatie Winterdijk 30c te Waalwijk, kadastraal bekend
gemeente Waalwijk, sectie G , nummer 1428, een woonbestemming te
realiseren op de 2e etage van een pand. Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom heeft het college van Waalwijk hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt voldaan aan de
Wet geluidhinder en het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder.
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER
TEN BEHOEVE VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING GENAAMD
“LAAGEINDE 5 TE WAALWIJK”
Het college van de gemeente Waalwijk heeft een omgevingsvergunning
verleend om op de locatie Laageinde 5 te Waalwijk, kadastraal bekend
gemeente Waalwijk, sectie G , nummers 117, 118, 119 en 952, een
bestaand bedrijfspand te verbouwen tot 2 appartementen.
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis
van de Wet geluidhinder overschreden. Daarom heeft het college van
Waalwijk hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder en het Beleid Hogere
Grenswaarde Wet geluidhinder.
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

VERKEER
AANWIJZING TAXISTANDPLAATS EIKENLAAN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het in de Eikenlaan een taxistandplaats heeft aangewezen ten behoeve van het halen en brengen
van schoolkinderen van en naar de naschoolse opvang. Deze plaats
is aan de oostzijde van de weg gelegen, globaal ter hoogte van het
Seringenhof. Deze aanwijzing geldt van maandag tot en met vrijdag van
11:00 tot 16:00 uur. Buiten dit tijdvenster is de taxistandplaats beschikbaar als openbare parkeerplaats.
Het volledige verkeersbesluit is op dinsdag 5 november 2019 gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot dinsdag 17
december 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.
OPLAADPLAATS ELEKTRISCHE VOERTUIGEN PAST. VAN DE
ZIJLESTRAAT
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het in de Pastoor van der
Zijlestraat twee oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen heeft aangewezen. Deze plaatsen zijn globaal gelegen ter hoogte van de huisnummers 53-55. Uit ter plaatse ingestelde onderzoeken is gebleken dat in
de huidige situatie de aanwezige parkeercapaciteit ten opzichte van de
parkeerbehoefte dusdanig groot is dat verwacht mag worden dat door
het aanwijzen van twee oplaadplaatsen geen parkeerproblemen zullen
ontstaan.
Het betreffende verkeersbesluit is op woensdag 6 november 2019
gepubliceerd in de digitale versie van de Staatscourant en ligt tot maandag 18 december 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.
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.
Winterdijk tussen Hogevaart en Meidoornweg: 12-11-2019 tussen 07.00
u. en 16.30 u. i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Hogevaart, Spoorbaanweg en Meidoornweg.
Hogevaart t.h.v. brug: 19-11-2019 t/m 21-11-2019 i.v.m. asfaltonderhoud. Omleiding via Koesteeg.
Waspik:
Irenestraat: 07-10-2019 t/m 17-11-2019 i.v.m. reconstructie.

VOLG ONS NU OOK OP

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

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
REALISATIE ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINER
HOEK EMMASTRAAT-ORANJESTRAAT TE SPRANG-CAPELLE
Op verzoek van de bewoners van het appartementencomplex Emmastraat 1 t/m 1h te Sprang-Capelle is de gemeente Waalwijk voornemens
een ondergrondse restafvalcontainer te plaatsen in het trottoir op de
hoek Emmastraat-Oranjestraat. De situatietekening met de locatie van
de ondergrondse restafvalcontainer ligt vanaf maandag 18 november
2019 t/m 23 december 2019 ter inzage op het gemeentehuis aan de
Taxandriaweg 6 te Waalwijk. Deze situatietekening is ook te vinden op
www.waalwijk.nl/downloads
Procedure 1 en 1a zijn hierbij 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.
• D. Bütün, geboren op 03-04-1985, de datum van het voornemen is
08-11-2019
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen binnen 2 weken na
publicatie
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.
• A.A. Marques Rosário, geboren op 13-08-1977, de datum van het
voornemen is 15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• B.D. Grzegocki, geboren op 26-08-1995, de datum van het voornemen is 15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• P.A. Maczyszyn, geboren op 27-07-1995, de datum van het voornemen is 15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• N. Trandafir, geboren op 25-03-1980, de datum van het voornemen is
15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• C. Gascu, geboren op 05-01-1997, de datum van het voornemen is
15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• S. Nieto Reis, geboren op 29-08-1996, de datum van het voornemen
is 15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• I.C. Rudaru, geboren op 19-06-1994, de datum van het voornemen is
15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• C.A. Paul, geboren op 16-03-1993, de datum van het voornemen is
15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• A. Chenan, geboren op 22-01-1962, de datum van het voornemen is
15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• F.J. Callejon Aguilera, geboren op 09-05-1973, de datum van het
voornemen is 15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• A. Antonescu, geboren op 28-10-1995, de datum van het voornemen
is 14-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
• M.P. Chakarov, geboren op 06-06-1987, de datum van het voornemen
is 15-10-2019, het besluit is genomen op 08-11-2019
Procedure 3 is van toepassing.
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