Woensdag 4 december 2019

Stratenloop Waspik met
GO Familierun op 8 december

12-jarige Sophie wordt ZAP-er

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?

Op zondag 8 december vindt de 13e editie van Stratenloop Waspik
plaats. Nieuw onderdeel is de GO Familierun, waaraan letterlijk de
hele familie kan meedoen: kinderen, ouders en grootouders. Er is
keuze uit twee afstanden: 1250 meter of 2500 meter (twee rondjes).
De GO Familierun start om 11.00 uur; deelname is gratis. Voor
deelnemende kinderen ligt een leuke attentie klaar!
Om 12.00 uur vindt de start van de overige categorieën plaats:
2,5 km (‘Start Running’), 5 km en 10 km. Inschrijven voor alle afstanden kan tot en met donderdag 5 december via
www.stratenloopwaspik.nl of tot een half uur voor de start
bij buurthuis ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56 in Waspik
(nabij de start en finish).

Test het hieronder!

Kijk voor meer hardloopactiviteiten voor
beginners en ervaren lopers in alle leeftijden op www.gowaalwijk.nl

Leuk je te ontmoeten!

Uitnodiging inwoners Waalwijk-Zuid
Heb je een brandende vraag aan wethouder Dilek Odabasi?
Zij beantwoordt deze graag! Daarom nodigt zij, als wijkwethouder,
inwoners van Waalwijk-Zuid (St. Antoniusparochie, Bloemenoord,
Meerdijk en Zanddonk) graag uit om langs te komen op maandag
9 december tussen 14.00 en 15.00 uur in buurthuis Zanddonk.
Je kunt binnenlopen op een moment dat jou het beste uitkomt.
Tot dan!

Nee. Een plastic bakje hoort bij
de harde kunststoffen op de
milieustraat. Dit omdat het
geen verpakking is.

Sophie (12 jaar) ergert zich aan het zwerfafval op straat. Dus schreef ze
een brief naar de burgemeester. Of ze iets kon doen. Natuurlijk! Want
van dit soort initiatieven worden wij ontzettend blij. Burgemeester
Kleijngeld ging bij Sophie langs en overhandigde haar een bos bloemen en spullen om afval op te ruimen. We hopen dat iedereen een
voorbeeld aan Sophie neemt!
Ook ‘ZAP-er’ worden? Kijk dan eens op waalwijk.nl/zappers

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.

ACTIVITEIT THUIS
MET DEMENTIE
Voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers
Je bent iedere dinsdag tussen
10.00 en12.00 uur van harte
welkom in het Parkpaviljoen
ingang Wandelpark, Grotestraat
in Waalwijk. Op dinsdag
17 december is er een
kerstconcert met vocaal kwartet
Cantus Cets. Je bent van harte
welkom. Natuurlijk drinken we
ook samen een kopje koffie met
iets lekkers erbij. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Uitreiking prijs
In de Week van de Veiligheid is aandacht gegeven aan
babbeltrucs. Onbekenden bellen bij je aan en gebruiken
een mooie smoes om binnen te komen en je te beroven.
Tijdens de bijeenkomst in winkelcentrum De Els konden inwoners
meedoen aan een prijsvraag. Vorige week reikte burgemeester Kleijngeld de prijs, een digitale deurcamera, uit aan de gelukkige winnaar.

Voor meer informatie: bel met
Karin Hesselberth, vrijwilliger
Thuis met Dementie:
06-12421314.

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

IEDEREEN DOET
Steeds meer Nederlanders doen wat voor het klimaat
Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op
IEDEREENDOETWAT.NL

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

Agenda

U bent van harte welkom:
Donderdag 19 december, 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:
- Bomenbeleid ‘Bomen laten Waalwijk leven’
- Najaarsbericht 2019
- Gedeelten van de percelen Grotestraat 239 in
Waalwijk de bestemming van openbare weg te geven
- Vaststellen verordening Afvalstoffenheffing
2020 en verordening Rioolheffing 2020
- Werkgeverscommissie OMWB
- Legesverordening 2020 en verordening OZB 2020
- Vervanging leden Ruimtelijke Kwaliteits commissie
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo

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 28 november
Op 28 november was er een openbare
raadsvergadering, Besluit (A). De besluitenlijst
van deze vergadering vindt u op www.
waalwijk.nl/inwoners/nieuws of neem contact
op met de griffie, tel 0416-683 445.

U bent van harte welkom te komen luisteren,
maar u kunt deze vergaderingen ook live
volgen via waalwijk.notubiz.nl

PROCEDURES
1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de stukken die daarop betrekking
hebben, liggen ter inzage in de periode
die vermeld staat in de publicatie
bij de receptie van het stadhuis. Op
verzoek krijgt u tegen betaling van
verschuldigde leges, een afschrift van
deze stukken.

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben de mogelijkheid om hun
zienswijze schriftelijk of mondeling naar
voren te brengen bij: het college van
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de
desbetreffende afdeling.

1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u
vooraf een afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen
met de frontoffice bouwen, wonen en
leefomgeving van team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene
nummer 0416-683456.

2a. Indienen zienswijze
(Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft
de mogelijkheid om, gedurende de
termijn van de ter inzage legging, zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling
naar voren te brengen bij het college van
Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u een mondelinge zienswijze
indienen, neem dan contact op met de
desbetreffende afdeling.

De stukken en/of de ontwerpbesluiten
en de stukken die daarop betrekking hebben zijn bij de balie op het stadhuis in te
zien in de periode die vermeld staat in
de publicatie. Op verzoek krijgt u tegen
betaling van verschuldigde leges, een
uitgeprinte versie van deze stukken.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/reconstructie door het college
wordt vastgesteld, is er gelegenheid

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:
Lijsterbesstraat 7 Waalwijk: bouwen erker (tst Bouw)
Datum ontvangst 16-11-2019
Stationsstraat 28-32 Waalwijk: vervangen trap intern
(tst Bouw) Datum ontvangst 19-11-2019
Stationsstraat 28-32 Waalwijk: plaatsen kozijn op
verdieping (tst Bouw) Datum ontvangst 19-11-2019
Benedenkerkstraat 35 Waspik: verbouwing schuur (tst
Bouw) Datum ontvangst 09-11-2019
Van der Duinstraat 93/Tinus van der Sijdestraat
Sprang-Capelle: wijzigen gevel (tst Bouw) Datum
ontvangst 25-11-2019
Ambrosiusweg t.o. nr. 33 Waalwijk: kappen 1 acacia
(tst Kap) Datum ontvangst 15-11-2019
Kerkstraat 119 Waalwijk: kappen 1 boom in voortuin
(tst Kap) Datum ontvangst 20-11-2019
Rossinistraat 36 Waalwijk: kappen 1 eik in voortuin (tst
Kap) Datum ontvangst 15-11-2019
Industrieweg 81a Waalwijk: kappen 1 populier (tst
Kap) Datum ontvangst 20-11-2019
Heistraat 217 Sprang-Capelle: kappen 1 eik (tst Kap)
Datum ontvangst 20-11-2019
Burgemeester Dalleustraat 5 Waalwijk: kappen 1
conifeer (tst Kap) Datum ontvangst 25-11-2019
Taxandriaweg/hoek Hertog Janstraat Waalwijk:
plaatsen kunstwerk (tst Bouw tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-11-2019
Keurweg 18 en 24 Waalwijk: aanbrengen gevelreclame
(tst Bouw) Datum ontvangst 28-11-2019
Grotestraat naast nr. 239 en Winterdijk naast
nr. 30b Waalwijk: aanleggen openbaar voet- en
fietsverbinding (tst Aanleggen weg tst Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 27-11-2019
Laageinde 20a Waalwijk: verbouwen woning (tst Bouw)
Datum ontvangst 20-11-2019
Pompweg 2, 4 en 6 Waalwijk: wijzigen
instandhoudingstermijn tijdelijke omgevingsvergunning
(10 jaar) huisvesting 400 arbeidsmigranten (tst Handelen
in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 14-11-2019
Procedure 1a is van toepassing.
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN
(NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk
is verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet

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

voldoende aangevuld is:’
Industrieweg 73b Waalwijk: wijziging voorschriften in
PGS 15 (tst Milieu) Datum bekendmaking 27-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Meerdijk t.h.v. nr. 19 Waalwijk: kappen 1 eik (tst Kap)
Datum bekendmaking 04-12-2019
Wilhelminastraat 6 Waalwijk: plaatsen 4 dakramen (tst
Bouw tst Wijzigen gem. monument) Datum bekendmaking
25-11-2019
Kerkstraat 23 Waspik: plaatsen lift in atrium (tst Bouw)
Datum bekendmaking 27-11-2019
Burgemeester van der Klokkenlaan 35a Waalwijk:
verbouwen loods (tst Bouw) Datum bekendmaking 28-112019
Industrieweg 98 Waalwijk: inrichten warehouse unit
A met stellingen (tst Bouw) Datum bekendmaking 28-112019
Bergansiusstraat t.o. nr. 10 Waalwijk: kappen 1
zuileik (tst Kap) Datum bekendmaking 03-12-2019
Orteliuslaan 3 Waalwijk: plaatsen dakkapel aan
voorzijde (tst Bouw) Datum bekendmaking 29-11-2019
Stationsstraat 126 Waalwijk: plaatsen 2 airco-units (tst
Bouw) Datum bekendmaking 29-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
St. Jansplein 112 Waalwijk: verruimen openingstijden
Brasserie Sublime (tst Handelen in strijd ruimtelijke
regels) Datum bekendmaking 27-11-2019
St. Jansplein 112 Waalwijk: vergroten terras Brasserie
Sublime (tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
bekendmaking 27-11-2019
Nederveenweg 5a Sprang-Capelle: bouwen
bedrijfsverzamelgebouw (tst Bouw) Datum bekendmaking
27-11-2019
Procedure 1a is van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN/INTREKKEN VAN
NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de
volgende besluiten tot het vaststellen/intrekken van
nummeraanduidingen zijn genomen:
Burgemeester van der Klokkenlaan 35a Waalwijk:
Intrekken nummeraanduiding 35a (betreft inmiddels
bijgebouw bij Jan de Rooystraat 10 Waalwijk) Datum
bekendmaking 28-11-2019
Vincent van Goghlaan 16 Waalwijk: Vaststellen
nummeraanduiding 16a Datum bekendmaking 26-11-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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 VERGUNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
• Stichting Industriestrand voor het evenement All You
Need is Love op zaterdag 14 december 2019 gelegen
op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 25 november 2019.
• Mevrouw Rombouts voor een vrijstelling van het
sluitingsuur van 19 december op 20 december
2019 voor het horecabedrijf Café de Burgemeester,
Burgemeester van der Klokkenlaan 37 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 26 november 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 Vrije Tijd,
Evenementen

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Voor het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Burgemeester Verleghstraat 1, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage
van 5 december 2019 tot en met 1 januari 2020. 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 frontoffice Bouwen, wonen en
leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen,
tel. 0416-683456.

VERKEER
WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd
afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel
overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk
is.
Waalwijk:
Looierij t.h.v. Putstraat: 25-11-2019 t/m 14-12-2019
i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen
Waspik:
Geen wegafsluitingen
VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL
BURGEMEESTER TEIJSSENLAAN VOOR HET OPLADEN
VAN TWEE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft
besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het
opladen van maximaal twee elektrische voertuigen op
de strook openbare parkeerplaatsen in de Burgemeester
Teijsselaan ter hoogte van huisnummer 126.
Het verkeersbesluit is op gepubliceerd in de digitale versie
van de Staatscourant en ligt tot 10 januari 2020 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.
VERKEERSBESLUIT PLAATSEN OPLAADPAAL DR.
DE VISSERSTRAAT VOOR HET OPLADEN VAN TWEE
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft
besloten tot het plaatsen van een laadpaal voor het
opladen van maximaal twee elektrische voertuigen op de
strook openbare parkeerplaatsen in de Dr. De Visserstraat
tegenover huisnummer 16.
Het verkeersbesluit is op gepubliceerd in de digitale versie

van de Staatscourant en ligt tot 10 januari 2020 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.
VERKEERSBESLUIT 4 DECEMBER 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
Door verwijdering van bord E6 van bijlage I van
het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende
gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, op de meest
noordwestelijk gelegen
parkeerplaats ter hoogte van Koetshuislaan 843 te
Waalwijk.
Bovenstaand besluit is op 27 november 2019 bekend
gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
VERKEERSBESLUIT 4 DECEMBER 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
Het parkeren op de eerste parkeerplaats aan de westzijde
in de Westeindsestoep te Waalwijk, alleen toe te staan
ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de
bewoner van Westeinde 18d te Waalwijk door het plaatsen
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het
RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 3 december 2019 bekend
gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

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 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.
• M.S. Potrykus, geboren op 03-02-1981, de datum van
het voornemen is 25-11-2019
• M.A.Y.A. van Kreij, geboren op 28-08-1966, de datum
van het voornemen is 25-11-2019
• G.R.M. Kleijssen, geboren op 15-06-1997, de datum
van het voornemen is 26-11-2019
• R. Baltruis, geboren op 17-01-1979, de datum van het
voornemen is 26-11-2019.
• R.J.J. van Venrooij, geboren op 18-12-1963, de datum
van het voornemen is 26-11-2019
• D.J.M. Dubois, geboren op 28-04-1984, de datum van
het voornemen is
28-11-2019
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.
• R.L. Rawinski, geboren op 28-01-1990, de datum van
het voornemen is 14-10-2019, het besluit is genomen
op 25-11-2019.
• D. Bütün, geboren op 03-04-1985, de datum van het
voornemen is 08-11-2019, het besluit is genomen op
28-11-2019.
			
Procedure 3 is van toepassing.

