Woensdag 18 december 2019

Overhandiging cheque voor hulp
aan Ambon
Op 14 december werd er een benefietavond georganiseerd om geld
in te zamelen voor de noodhulp en wederopbouw in Ambon naar
aanleiding van een aardbeving op de Molukken. Burgemeester
Kleijngeld overhandigde deze avond namens de gemeente
Waalwijk een cheque aan de Molukse gemeenschap van
e47.920,00.

GO Play kick-off in de kerstvakantie
Op vrijdag 3 januari – in de
kerstvakantie – zijn kinderen uit
groep 3 t/m 8 welkom op de GO
Play kick-off. Ze kunnen er gratis
kennismaken met allerlei sporten
en culturele activiteiten.

Kijk voor meer informatie en het
inschrijfformulier op
www.gowaalwijk.nl/goplay

De GO Play kick-off vindt plaats
op vrijdagochtend 3 januari 2020
van 08.30 uur tot 12.30 uur in
Sporthal De Slagen, Gaard 2 in
Waalwijk. Deelname aan de GO
Play kick-off is gratis. Inschrijven
kan tot en met 31 december 2019.

20 december: 3FM Serious
Request in Waalwijk

Basisschool De Vrijhoeve maakt
wijk schoon

EXPOSITIE STADHUIS
Van 3 januari tot en met
28 februari 2020 exposeren
beeldend kunstenaars Jeanne
Ripzaad en Lya van Irsel hun
werk in het stadhuis in Waalwijk.
Zij hebben een duo expositie
samengesteld onder de titel
‘apart/together’.
Lya van Irsel laat voornamelijk
werk zien uit 2019. Sumiere
schetsen, sketches en soms
foto’s zijn het uitgangspunt voor
haar schilderijen, collages en
grafisch werk. Haar werken zijn
een combinatie van verschillende technieken. Zij schildert
met acrylverf, inkten en losse
pigmenten.
De werken van Jeanne Ripzaad
zijn divers, kleurrijk en expressief. Haar uitgangspunt is om
werken te creëren die mensen
raken. Ervoor zorgen dat men
dieper kijkt!
De materialen waarmee zij werkt
zijn linnen, papier, olieverf,
houtskool en gemengde
techniek.
Wilt u meer weten over de beeldend kunstenaars? Lya van Irsel
is te volgen via Instagram, l.virsel
en Jeanne Ripzaad via de site
jeanneripzaad.kunstinzicht.nl
De expositie is te zien van
maandag tot en met vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur en tijdens de
avondopenstelling van het stadhuis op dinsdag en donderdag
van 18.00 tot 20.00 uur.

Leerlingen van basisschool De Vrijhoeve werken op dit moment
aan het thema “Jij, ik en de wereld”. Aan het begin van het thema
bedachten de leerlingen doelen waaraan zij wilden werken. Eén van
deze doelen was het zorgen voor een schonere wijk. In samenwerking met de gemeente Waalwijk kwam er een schoonmaakactie.
Groep 1/2 maakte het schoolplein schoon terwijl de groepen 3 tot
en met 6 de handen uit de mouwen staken in de wijk De Vrijhoeve.
We kijken terug op een geslaagde actie!

Op vrijdagochtend 20 december doet de jaarlijkse actie 3FM
Serious Request de gemeente
Waalwijk aan. Met de opbrengst
van 3FM Serious Request: The
Lifeline wordt het Rode Kruis
gesteund in de strijd tegen
mensenhandel. De 3FM-dj’s
lopen ‘s nachts van Made via
Waspik naar Waalwijk, waar ze
rond 07.00 uur feestelijk worden
onthaald. Vervolgens zetten de
dj’s koers richting Den Bosch.
Wie wil, kan met de 3FM-dj’s
meewandelen en zo het goede

doel steunen. Om 08.00 uur
start de volgende etappe richting het chequepoint in Den
Bosch. Wie wil meewandelen
kan zich daarvoor aanmelden
via www.3fm.nl/seriousrequest
(vol = vol). Via deze site kun
je ook een donatie doen. Op
kerstavond komen de dj’s aan in
Groningen, waar de opbrengst
van 3FM Serious Request: The
Lifeline bekend wordt gemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.gowaalwijk.nl

Frituurvet? Niet in het riool!
Plannen om oliebollen te gaan
bakken? Lekker! Maar onthoud
hierbij: vet, frituurvet en olie
veroorzaken verstoppingen in het
riool. Tip: giet het terug in een
plastic fles of leeg pak melk en
doe het in de vet-recyclecontainer
op de milieustraat. Klein restje
in de pan? Veeg het weg met een
keukenrol!
Waarom goed rioolgebruik?
Een goed werkend riool
is belangrijk voor de
volksgezondheid. Afvalwater in
het riool wordt gezuiverd, zodat

het weer schoon terug kan in
de natuur. Je kunt zelf bijdragen
aan een goed werkend riool en
schoon water door het riool
alleen te gebruiken waarvoor
het bedoeld is: poep, plas en
toiletpapier!

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

28 december: Kom ook naar het oliebollenfestijn!
Op zaterdag 28 december delen een aantal raads- en collegeleden oliebollen uit.
Vanaf 13.00 uur zijn zij deze middag aanwezig in het centrum van Waalwijk.
Kom gezellig langs en geniet van het oliebollenfestijn!

“Typisch weer iets voor jou, mam!”
Lenny is ‘ergens in de zestig’ en
‘lekker actief’. Binnenshuis en
buitenhuis kan ze zich prima vermaken. En ze heeft een warm hart
voor haar medemens. Dus als ze
over de nieuwe app Whapp hoort
om hulp aan of van buurtgenoten
gemakkelijker te maken, meldt ze
zich zonder aarzelen aan.
In het weekeinde vertelt ze tegen
haar dochter dat ze zo benieuwd
is naar de vragen. Wat er allemaal
voorbij zal komen. Die reageert
wat onthutst: “Dat is weer typisch
iets voor jou! Hoe weet je nou
dat er geen engerd achter zit?”
Maar ze wuift het weg: “Dan druk
ik gewoon op ‘Het komt me nu
even niet uit’.”

In de weken erna ontvangt ze
allerlei vragen uit haar omgeving:
iemand die vervoer naar school
zoekt voor haar dochtertje. Een
oudere dame die graag bezoek wil

van een hondje. En een man die
enorm blij wordt van een buurtgenoot met een klopboormachine
en twee rechterhanden. Op sommige reageert ze. Voor andere
zoekt het systeem gewoon verder
naar een ander.
Ze heeft de tijd, en genoeg andere
dingen om te doen. Maar wat zou
het leuk zijn als iemand met haar
wil knutselen en dat vraagt via
Whapp. Of juist enorm geholpen
is met haar als chauffeuse van
een buurtbus of zo. En wie weet
stelt ze zelf nog eens een vraag.
Ze is best nieuwsgierig naar wie
er reageert. Want haar dochter
heeft gelijk: Whapp is inderdaad
typisch iets voor haar.
Ook voor jou?
Zoek je vervoer om op oudejaarsdag zelfgebakken oliebollen naar

je vroegere buren te brengen?
Kun jij wel wat hulp gebruiken bij
het opruimen van de kerstboom
over een paar weken? Of vind
je het leuk om samen naar die
nieuwjaarsbijeenkomst te gaan?

Zet je vraag snel in Whapp, zodat
buurtgenoten kunnen reageren.
Ga naar whapp.nl en doe mee.
Of kom op woensdag naar het
spreekuur van 14.00 – 16.00 uur
in de Bibliotheek Waalwijk.

FACEBOOK.COM/RAADWAALWIJK
INSTAGRAM.COM/GEMEENTERAADWAALWIJK
TWITTER.COM/RAADWAALWIJK

De Raad wenst alle inwoners
fijne feestdagen en een gelukkig 2020!
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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
- Werkgeversvereniging OMWB
- Legesverordening 2020 en verordening OZB 2020
- Vervanging leden Ruimtelijke Kwaliteitscommissie
- Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Bravoo
U bent van harte welkom te komen luisteren,
maar u kunt deze vergaderingen 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.

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:
Vrouwkensvaartsestraat 28 Waspik: bouwen kelder
t.b.v. stalling (tst Bouw tst Werk uitvoeren) Datum
ontvangst 04-12-2019
Raadhuisstraat 112 Sprang-Capelle: plaatsen
dakramen op zolder gemeentelijk monument (tst Bouw tst
Wijzigen monument) Datum ontvangst 28-11-2019
H.J.M. Wiegersmastraat, kavel 12, Waspik: bouwen
woning (tst Bouw) Datum ontvangst 06-12-2019
Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: kappen 7 esdoorns en
1 amerikaanse eik (tst Kap) Datum ontvangst 09-12-2019
Van Harenstraat 4 Waalwijk: uitbreiden kantoor (tst
Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
ontvangst 09-12-2019
Procedure 1a is van toepassing.
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN
(NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning niet-ontvankelijk
zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet
voldoende aangevuld zijn:
Mannenbeemdweg 2 Waalwijk: realiseren paardenrijbak met omheining en 3 lantaarns (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
09-12-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de
periode van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020
de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
heeft gelegd:
Grotestraat 341a Waalwijk: wijzigen monumentaal
kantoorpand naar 6 appartementen (tst Bouw tst Handelen
in strijd ruimtelijke regels tst Wijzigen Rijksmonument)
Datum ontvangst aanvraag 13-08-2018
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing.
Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Herman Boerhaavestraat, kavel 23, Waspik: bouwen
woning (tst Bouw) Datum bekendmaking 27-11-2019
Laageinde 105 Waalwijk: aanleggen inrit (tst In- of
uitrit) Datum bekendmaking 17-12-2019
Pompweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie A, nr.
1597): kappen 21 wilgen tbv aanleg nieuw deel Pompweg
Datum bekendmaking 17-12-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 39, Waspik: bouwen
woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels
tst In- of uitrit) Datum bekendmaking 11-12-2019
Wolfsnest 6 Sprang-Capelle: kappen 1 berk (tst Kap)
Datum bekendmaking 17-12-2019
Hoofdstraat 35 Sprang-Capelle: realiseren
verdiepingsvloer in hal H (tst Bouw) Datum bekendmaking
12-12-2019
Laageinde 20a Waalwijk: verbouwen woning (tst Bouw)
Datum bekendmaking 16-12-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
St. Jansplein 112 Waalwijk: vergroten terras (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
16-12-2019
St. Jansplein 112 Waalwijk: intensiever gebruiken pand
voor horeca-activiteiten (verruimen openingstijden) (tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
16-12-2019
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

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE
AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Industrieweg Waalwijk (kad. Waalwijk, sectie K, nr.
367): bouwen bedrijfsverzamelgebouw (tst Bouw tst Inof uitrit) Datum bekendmaking 16-12-2019
Gompenstraat 45 Waalwijk: realiseren instructieruimten
in pand (tst Bouw) Datum bekendmaking 12-12-2019
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:
Herman Boerhaavestraat, kavel 23, Waspik:
vaststellen nummeraanduiding 12 Datum bekendmaking
27-11-2019
Herman Boerhaavestraat, kavel 39, Waspik:
vaststellen nummeraanduiding 15 Datum bekendmaking
11-12-2019
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
- De heer S.J.A. Montens ontheffing artikel 35 dranken horecawet voor het evenement Atak Beach 2020
op zaterdag 6 juni en zondag 7 juni 2020 op de
locatie gelegen aan het Dorpsplein in Waspik. Besluit
verzonden op 11 december 2019.
- De heer Oerlemans voor het innemen van een
incidentele standplaats in de periode van 22 februari tot
en met 25 februari 2020. Op de locatie Schoolstraat 19
in Waspik. Besluit verzonden op 11 december 2019.
- De heer van Helvoirt voor het aanwezig hebben van
twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Café
’t Spijkertje, gelegen aan de Stationsstraat 122 in
Waalwijk. Besluit verzonden op 11 december 2019.
- De heer L.H. Kerst voor het aanwezig hebben van twee
kansspelautomaten in het horecabedrijf Lucky Corner,
gelegen aan de Heistraat 179 in Sprang-Capelle. Besluit
verzonden op 11 december 2019.
- Mevrouw M. van der Donk- de Laat voor het
aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het
horecabedrijf Café-Zaal Het Snoekske, gelegen aan de
Valkenvoortweg 20 in Waalwijk. Besluit verzonden op
11 december 2019.
- De heer en mevrouw Yingxing Zhang- Chen voor het
aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het
horecabedrijf Chinees Restaurant Azie, gelegen aan de
Kerkstraat 108 in Sprang-Capelle. Besluit verzonden op
11 december 2019.
- De heer M. Smits voor een vrijstelling van het
sluitingsuur met oud en nieuw 2019-2020 voor het
horecabedrijf Café D’Ouwe Haven, Veerstraat 1 in
Waspik. Besluit verzonden op 10 december 2019.
- De heer L.A.A. de Haan ontheffing artikel 35 dranken horecawet voor het evenement Borkpop en
Koningsspelen 2020 op maandag 27 april 2020 op de
locatie gelegen aan de Akkerlaan 4 in Waalwijk. Besluit
is verzonden op 11 december 2019.
- Mevrouw Schuwer voor het organiseren van het
evenement Dichtwedstrijd De Wollukse Wereldboom.
Op zaterdag 21 december 2019 in Waalwijk. Besluit
verzonden op 9 december 2019.
- De heer R. loilargosian voor een vrijstelling van het
sluitingsuur met oud en nieuw 2019-2020 voor het
horecabedrijf Feestcafé La Danza, Grotestraat 246e in
Waalwijk. Besluit verzonden op 10 december 2019.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 18 DECEMBER 2019
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren op de eerste parkeerplaats naast de
Van Lovenlaan 12 te Waalwijk, alleen toe te staan ten
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de
bewoner van de Van Lovenlaan 12 te Waalwijk door
het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van
bijlage I van het RVV 1990;

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

- het parkeren recht voor de deur van Dr. Colijnstraat
19 Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van het
voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Dr.
Colijnstraat 19 Waalwijk door het plaatsen van het
onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV
1990;
Bovenstaande besluiten zijn op 17 december 2019 bekend
gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
VERKEERSBESLUIT 18 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, recht voor de
deur van Wim Sonneveldstraat 50 te Waalwijk.
Bovenstaand besluit is op 9 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 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. Baltrusis, geboren op 17-01-1979, de datum van
het voornemen is 26-11-2019, het besluit is genomen
op 13-12-2019
• G.R.M. Kleijssen, geboren op 15-06-1997, de datum
van het voornemen is 26-11-2019, het besluit is
genomen op 13-12-2019
• V.S. Angelov, geboren op 13-12-1992, de datum van
het voornemen is 22-11-2019, het besluit is genomen
op 13-12-2019
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 NietIngezetenen) 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.
• L.W. Jacek, geboren op 16-06-1991, de datum van het
voornemen is 10-12-2019jj
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen
binnen 2 weken na publicatie

