Woensdag 26 augustus 2020

Let een beetje op elkaar!

Eet je snoep, zonder troep!

e

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen,
werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag zo houden
en versterken. Het schoonhouden van de openbare ruimte speelt
hierin een belangrijke rol. Op de route tussen het Dr. Mollercollege/
Walewyc-mavo en de Albert Heijn aan het Bloemenoordplein ligt
vaak zwerfafval; de zogenaamde snoeproute. Samen met leerlingen, het Dr. Mollercollege en Albert Heijn, hebben we een aanpak
bedacht die tot een schonere ‘snoeproute’ moet leiden.

BBQ
Na maanden van uitstel leek het
er lang op dat onze BBQ eindelijk kon doorgaan. Een feestje
om te vieren dat de Wollukse
Kwis in 2019 groepswinnaar was
tijdens Waalwijk Ontmoet. Acht
mensen uit de organisatie bij
ons in de tuin. Gezellig. En toen
sprak onze minister-president.
Zijn boodschap was glashelder.
Het gaat niet goed met het
indammen van het coronavirus.
‘Als we niet oppassen, zijn we in
de kortste keren weer helemaal
terug bij af’, aldus Mark Rutte.
Daar ging onze BBQ. Ik gebruik
het maar als voorbeeldje. Want
wat stelt zo’n etentje nou
eenmaal voor vergeleken met
een noodlijdende cultuursector,
afgelaste evenementen, massaontslagen of de grootste daling
van onze economische groei
sinds 1945?
Eensgezind en solidair
Wat me vooral zorgen baart,
is de groeiende tegenstelling
tussen mensen als corona ter
sprake komt. De een zegt: het
beleid is te soft. Er moet veel
meer verboden en gehandhaafd
worden. Ik hoor het Rutte nog
zeggen: ‘Gelukkig zijn we geen
politiestaat.’ De ander zegt: het
beleid is veel te rigide. Door
gezondheid voorop te stellen,
maak je alles kapot. Je moet
bijna in één van beide kampen
passen.
Wat is er in dit opzicht sinds het
voorjaar veel veranderd. Toen
was er eensgezindheid. Toen
was er grote solidariteit richting
ouderen, die nu eenmaal de
ernstigste risico’s lopen. Alleen
samen krijgen we deze pandemie onder controle. Van die
eensgezindheid is weinig over
en dat is niet goed.
Wat in Nederland aan coronamaatregelen wordt toegepast, is
grosso modo hetzelfde als wat
er wereldwijd gebeurt. Niemand
heeft het pasklare antwoord
voorhanden. De laatste ervaring
met een pandemie is ruim
honderd jaar oud en daarom

moeilijk vergelijkbaar met wat
er nu gebeurt. Al zijn er overeenkomsten waar we misschien
toch iets van kunnen oppikken.
Ook toen waren er mensen
die, te dicht op elkaar, de ziekte
doorgaven. Ook toen dachten
velen dat het na de eerste golf
wel zou loslopen.
Italië
Na lang wikken en wegen besloten we eind juli om toch maar
naar het buitenland op vakantie
te gaan. We vertrokken naar
de Marken, een regio in Italië
die meer ervaring heeft met
aardbevingen dan met corona.
In alle openbare gebouwen is
het dragen van een mondkapje
verplicht. Binnen een dag ben
je er eigenlijk al aardig aan
gewend. Om het ding altijd
bij de hand te hebben draag
je het buiten om je arm. Geen
discussie. Geen zelfverklaarde
specialisten die de waarheid
in pacht menen te hebben.
Gevraagd naar de zin van het
kapje, kijkt de gemiddelde
Italiaan je wat verwonderd aan.
‘Herinner je je de doodkisten in
het noorden in het voorjaar dan
niet meer?’
Ik denk dat we de immense
gevolgen van deze crisis alleen
onder controle kunnen krijgen, wanneer we écht samen
optrekken. En dat betekent
geven en nemen. Zo gezien
vind ik het niet teveel gevraagd
om zorgvuldig te zijn in het
anderhalve meter afstand
houden en het vermijden van
drukte. Oké, dat beperkt. Maar
daar tegenover staat immers
dat ik mijn boodschappen kan
doen, naar de sportclub kan, in
de bioscoop een film kan kijken
en mijn moeder thuis weer
kan bezoeken. Een tip voor wie
graag ergens verklaard voorstander van wil zijn: ALLEEN
SAMEN KRIJGEN WE HET
VIRUS ONDER CONTROLE.
Let dus een beetje op elkaar.
24 augustus 2020
Burgemeester Nol Kleijngeld

Ideeën leerlingen
In oktober 2019 werkten leerlingen van het Dr. Mollercollege
op verzoek van de gemeente
op school ideeën uit om de
snoeproute tussen school en
Albert Heijn vrij te houden van
zwerfafval. De werkstukken
bevatten interessante voorstellen voor de aanpak. Denk aan
het plaatsen van extra prullenbakken, bewustwording bij de
leerlingen door (gast)lessen op
school te verzorgen, invoeren
van een milieudienst op school
of leerlingen bij straf laten
kiezen voor schoonmaken van
de snoeproute. Bij deze ideeën
bedachten de leerlingen een
passende slogan: ‘Eet je snoep,
zonder troep!’ Deze slogan
hebben we gebruikt als basis bij
de uitwerking van de ideeën.
Vervolgacties
Corona zorgde er helaas voor
dat de school de afgelopen
periode dicht moest. In de
tussentijd hebben we niet stil

gezeten. In de Bremstraat hebben we twee afvalbakken met
de slogan ‘Eet je snoep, zonder
troep!’ geplaatst. De bestaande
container bij school hebben we
vervangen door een zogenaamde Big Belly afvalbak. Dit is een
‘slimme’ afvalbak die het afval
samenperst en een melding
geeft als de bak geleegd moet
worden. Dit voorkomt uitpuilende afvalbakken.
Albert Heijn doet mee door een
dranghek te plaatsen met een
hoes met daarop de slogan.
Ook op school besteden ze nogmaals aandacht aan dit project.
Er worden posters opgehangen
en de afvalbakken worden
voorzien van stickers met de
slogan ‘Eet je snoep, zonder
troep!’. Waar mogelijk worden
ook (gast)lessen ingepland in
het lesprogramma.

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.
Op dinsdag 1 september gaan
we mandala kleuren. Je bent
van harte welkom. Natuurlijk
drinken we ook samen een
kopje koffie. Consumpties
zijn voor eigen rekening. Wij
zorgen voor iets lekkers.
Voor meer informatie kun je
telefonisch contact opnemen
met de dementieconsulenten
via 0416-683456. Je kunt ook
een mail sturen naar
dementieconsulent@waalwijk.nl

Zo werken we samen aan een
schone leefomgeving voor
iedereen.

PARKEERVERBOD
HAVEN 1–6

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht
oefent in onze gemeente.
De oefening vindt plaats van
29 augustus tot en met
1 september en van 4 tot en met
11 september 2020. Aan deze
oefening nemen 70 personen
en 20 militaire voertuigen deel.
Het kan zijn dat je daar iets van
ziet. De militairen verplaatsen
zich in voertuigen over (vaar)
wegen en paden. Het verkeer
wordt daarbij niet gehinderd.
De militairen houden rekening
met de COVID-19 maatregelen

Op het bedrijventerrein Haven
1-6 zijn op 6 augustus borden
geplaatst met een parkeerverbod. Dit parkeerverbod
heeft als doel de overlast en
veiligheid op de wegen op het
bedrijventerrein te verbeteren.
Op deze borden staat per ongeluk verkeerde informatie. Op
de borden stond aangegeven
dat er een parkeerverbod voor
vrachtwagens en bussen geldt
van 06.00 tot 22.00 uur. Maar
dat is niet juist. Er komt een
parkeerverbod voor alle personenwagens gedurende 24 uur
en tussen 22.00 en 06.00 uur
voor vrachtwagens en bussen.
De nieuwe borden worden zo
snel mogelijk vervangen.

van het RIVM.
Wanneer er door de oefening
schade ontstaat, dan kun je dit
melden. Geef dan deze gegevens door: kenteken voertuig,
datum en tijd, plaats en de
soort schade.

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

Je kunt een schade melden bij:
Sectie Claims Ministerie van
Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel.: 030-2180420
Email: JDVclaims@mindef.nl

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

COLOFON

Woensdag 26 augustus 2020

De scholen zijn weer
begonnen!
Zorg samen voor een veilige schoolomgeving;
breng je kind op de fiets of te voet naar school.
De schoolomgeving hoort een veilige plek te zijn
voor kinderen. Dit geldt ook voor de route van
en naar school. Aan- en afrijdende auto’s, vooral
rond schooltijden, zorgen voor veel drukte en
onveilige situaties.

Collectes
Niet iedereen kan zomaar langs de deuren gaan
om te collecteren. Erkende goede doelen willen
mensen niet te vaak lastigvallen. Maar ze willen
wel vragen om bij te dragen aan het mooier
maken van de wereld. Om daar balans in te
brengen is er een collecte- en wervingsrooster.

Kom je terug uit een land
met een oranje reisadvies
vanwege corona?

Kiss & Ride zone
Sommige scholen hebben een Kiss & Ride-zone.
Hier kunnen kinderen veilig in- en uitstappen
terwijl de bestuurder in de auto blijft zitten en
daarna meteen kan doorrijden. Parkeer niet in
deze zone.
Controle
De BOA’s controleren regelmatig bij scholen
op hinderlijk en ongeoorloofd parkeergedrag.
Dit gebeurt vaak op nadrukkelijk verzoek van de
scholen zelf. De BOA’s zijn er voor de veiligheid
van je kinderen.
Een veilige schoolomgeving stimuleert kinderen
om lopend of fietsend naar school te komen. En
zo leren ze ook om te gaan met het verkeer.

Wil je weten wanneer je een goed doel voor de
deur kunt verwachten?
Raadpleeg dan de actuele roosters op
www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster
Hieronder vind je een overzicht van landelijk
collecterende goede doelen in de maand
september.
• 30 augustus t/m 5 september:
KWF Kankerbestrijding
• 6 t/m 12 september: Prinses Beatrix
Spierfonds
• 13 t/m 19 september: Nierstichting
• 20 t/m 26 september: HandicapNL
• 27 september t/m 3 oktober:
Dierenbescherming

Dringend advies: blijf
10 dagen in thuisquarantaine
Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Agenda

Woensdag 2 september in het stadhuis:
Naar aanleiding van de laatste persconferentie van de
premier is besloten het Forum van donderdag
3 september te verzetten naar woensdag 2 september.
Dit ter voorkoming van vermenging van publiek i.v.m. de
avondopenstelling van Publiekszaken op donderdagavond.

Waalwijks podium

Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort
toelichten en overhandigen aan de raad? Dat kan
tijdens het Waalwijks podium. Wilt u zich hiervoor
aanmelden? Neem contact op met griffie@waalwijk.nl
(tel. 0416-683445). Dan overleggen we met u hoe u dit
kunt doen in deze tijd van corona.
Donderdag 27 augustus om 19.30 uur: e-Input
De e-Input bestaat uit twee delen:
1. Informatieronde
Het college informeert de raad over
de volgende onderwerpen:
- Ter beschikkingstelling uitvoeringskrediet
voor realisatie van het schoenenmuseum
- Integraal waterplan
2. Vragenronde
Raadsleden stellen vragen aan het college
over raadsvoorstellen die op de agenda’s
van Besluit (A) op 2 september staan.
Deze bijeenkomst is online en via een
livestream op waalwijk.notubiz.nl

Om 19.30 uur: Forum
Inwoners en organisaties kunnen raadsvoorstellen
en brieven met de raad bespreken. Zij kunnen
raadsvoorstellen agenderen, die op de agenda
van Besluit (A) van 2 september staan.
Aanmelden voor het Forum
Wilt u een raadsvoorstel van Besluit (A) van
2 september agenderen voor het Forum? Dat kan
uiterlijk tot 28 augustus. Aanmelden om mee
te praten of alleen aanwezig zijn bij het Forum
kan uiterlijk tot 31 augustus. Stuur hiervoor een
mail naar griffie@waalwijk.nl De bijeenkomst
is alleen toegankelijk na aanmelding.

• Wijziging verordening Precariobelasting 2020
• Herstelbesluit vaststelling
bestemmingsplan ‘’Gemend Gebied”
• Afwijkingsprocedure garageboxen
(wilgenplantsoen) Lindenheuvel ong te Waspik
• Participatiebeleid
• Gemeenschappelijke regeling Streekarchief
Langstraat Heusden Altena 2020
• Ter beschikkingstelling uitvoeringskrediet
voor realisatie van het schoenenmuseum
• Vestiging wet voorkeursrecht
gemeente Haven 8 afronding
• Coronacrisis: financiële situatie
van subsidiepartners
• Vaststellen bestemmingsplan Van der
Duinstraat/Jacob Marisstraat
Deze vergadering is vanwege het coronavirus
niet voor het publiek toegankelijk maar te volgen
via een livestream op waalwijk.notubiz.nl
Informatie en aanmelden
De agenda ’s en stukken van deze vergaderingen staan
op waalwijk.notubiz.nl
Neem voor vragen of aanmelden contact op met
de griffie: griffie@waalwijk.nl of 0416–683445.

Op de agenda staat al bespreking van de
brief van bewoners en bedrijven van de Prof.
Keesomweg over de verkeersveiligheid.
Na het Forum: Besluit (A)
In deze vergadering 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 17 september.
• Evenementenvisie

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

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:
Burg. Dekkersstraat 7 Waspik: kappen 1 watercipres
(tst Kap) Datum ontvangst 12-08-2020
Procedure 1a is van toepassing.
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD
Stationsstraat 67 Waalwijk: wijzigen winkel naar woning (tst Bouw tst Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 17-08-2020
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:
Burgemeester de Geusstraat, Tongelaar en Pettelaar
Waawijk (kad. Waalwijk sectie C, nr. 312): vaststellen
nummeraanduiding 58 t/m 76 en 31 t/m 41 (Burgemeester de Geusstraat), 2 t/m 18 en 44 t/m 58 (Tongelaar), 2
t/m 16 (Pettelaar) Datum bekendmaking 20-08-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS

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

VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK
2018-2021”
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omzettingsvergunningen zijn verleend:
Van der Duinstraat 133 Sprang-Capelle: omzetten
zelfstandige woonruimte naar een onzelfstandige woonruimte t.b.v. 5 personen Datum bekendmaking 19-082020
Procedure 1a en 3 is van toepassing.
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN
VERLEEND AAN:
• Toerclub Waalwijk en Willem van Oranje voor het houden
van De Langstraat Klassieker op zaterdag 26 september
2020 van 07.00 uur tot 17.00 uur met start en finish
Willem van Oranje College, De Gaard 4 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 augustus 2020.
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.

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.

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

Waalwijk:
Groenstraat en Putstraat: 17-08-2020 tot en met 1109-2020 verkeershinder i.v.m. rioolwerkzaamheden ondergronds.
Ookweg tussen Hoofdkorfweg en gemeentegrens
Heusden: 17-08-2020 tot 11-09-2020 i.v.m. asfaltwerkzaamheden
Overstortweg t.h.v. Kampgraafweg: 24-08-2020 t/m
01-10-2020 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
Omleiding via Mannenbeemdweg, Nieuwe Munnikensteeg
en Kampgraafweg.
Sprang-Capelle:
Achter de Hoven – gedeelte tussen huisnummer 1 en
2 G: 17-08-2020 tot en met 11-09-2020 i.v.m. rioolwerkzaamheden
Willem van Gentsvaart – vanaf Eendennestweg tot
aan het huisnummer 31: 17-08-2020 tot en met 1809-2020 i.v.m. herbestratingswerkzaamheden.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU
MAATWERKVOORSCHRIFTEN
Burgemeester en wethouders van Waalwijk maken bekend,
dat voor de volgende inrichting, maatwerkvoorschriften
zijn ingetrokken:
Adres: Industrieweg 17 (gelegen op het perceel nu bekend als Industrieweg 41a) en Industrieweg 42, kadastraal
bekend onder gemeente Waalwijk, sectie A, nummer 1689,
en sectie K nummers 508 en 564, SIG Logistics
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften met betrekking tot het aspect geluid.

Datum verzending: 18 augustus 2020
De beschikking ligt ter inzage van 27 augustus 2020 tot en
met 7 oktober 2020 bij de gemeente Waalwijk.
Tegen dit besluit om maatwerkvoorschriften op te leggen bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in
te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan
met ingang van de dag na toezending van het besluit. De
schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden
toegezonden aan burgemeester en wethouders van de
gemeente Waalwijk. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het
besluit. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit. Daarom kan een belanghebbende, op grond van
artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde periode,
naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rechtbank Zeeland
- West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
EERSTE MAATREGELEN TEGEN GELUIDHINDER
RIJKSWEGEN VOOR WAALWIJK BEKEND
Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma
Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij
woningen. In de gemeente Waalwijk komen in totaal 19
woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. Voor een
deel van deze woningen, behorende tot de eerste van twee
plannen, is nu bekend welke maatregelen dat zijn. De beoogde geluidmaatregelen uit het eerste plan zijn: op de
A59 bij Waspik wordt een stiller asfalt en een geluidscherm
gerealiseerd. Bij 7 woningen in gemeente Waalwijk wordt
gevelisolatieonderzoek uitgevoerd.
De geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde
geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg zijn de geluidmaatregelen te zien.
Welke woningen komen in aanmerking?
Voor 1.133 woningen in de gemeente Waalwijk is het
gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Alleen wanneer het geluid aan de buitenzijde van een woning boven
de saneringsdrempel van 65 decibel* uitkomt, dan moet
Rijkswaterstaat volgens de wet bekijken hoe het geluid
verminderd kan worden. De bewoners van woningen, waar
het geluid boven de saneringsdrempel ligt, zijn hierover
per brief geïnformeerd.
Uitkomst berekening van alle woningen online
Voor alle woningen waarvoor het geluid is berekend, is
de uitkomst van de berekening te zien in de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg Ook van de
woningen die niet voor geluidmaatregelen in aanmerking
komen. Zoeken kan eenvoudig met postcode en huisnummer. Vragenstellers kunnen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).
Vervolgprocedure geluidmaatregelen
Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de geluidmaatregelen die nu bekend zijn gemaakt, wordt in oktober dit jaar
gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van
Bureau Sanering Verkeerslawaai, www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen Na publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan
heeft iedereen zes weken de tijd om in een ‘zienswijze’
aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet
worden in het plan. Alleen de bewoners van de woningen
in dit eerste plan, die voor geluidmaatregelen in aanmerking komen, krijgen dan een brief.
Tweede geluidsaneringsplan
De geluidmaatregelen zijn verdeeld in twee plannen. De
maatregelen voor woningen uit het tweede plan worden
begin 2021 bekendgemaakt.
Meerjarenprogramma Geluidsanering
Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt
voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle
woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen
dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij
alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.
De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor
woningen langs het spoor) een bedrag van € 900 miljoen
ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij
Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het
maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten.
Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning
* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op
65 dB. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere
saneringsdrempels. Op de pagina Meerjarenprogramma
Geluidsanering (MJPG) staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.

RUIMTELIJKE ORDENING
KENNISGEVING ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN
‘AKKERLANEN”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk
maken overeenkomstig artikel 12 lid 4 van de Woningwet
bekend dat het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Akkerlanen”

ter inzage komt te liggen.
De raad van Waalwijk heeft op 2 juli 2020 het bestemmingsplan “Akkerlanen” en exploitatieplan “Akkerlanen”
vastgesteld. Het bestemmingsplan legt de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast voor het gebied dat wordt begrensd door de Drunenseweg, de Akkerlaan, de Vijverlaan
en de surfplas. Het exploitatieplan geeft de gemeente een
wettelijke basis voor het verhalen van kosten op particuliere grondeigenaren.
Ontwerp beeldkwaliteitsplan
Het college van Waalwijk wil dat de bebouwing in Akkerlanen een samenhangend geheel vormt dat bijdraagt aan
het unieke karakter van Akkerlanen. Hiertoe acht zij het
wenselijk dat naast een bestemmingsplan en exploitatieplan tevens een ontwerp beeldkwaliteitsplan vastgesteld
wordt. Dit plan legt de uitgangspunten voor architectuur
en stedenbouw vast voor zowel de projectmatige woningbouw als de particuliere bouwkavels in Akkerlanen. Het
plan dient als inspiratiebron voor architecten en toetsingskader voor de welstandscommissie.
Inzien
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 27 augustus 2020 gedurende 6 weken tijdens openingstijden (ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do.
avond: 18.00-20.00 uur) voor eenieder ter inzage bij de
receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6,
ingang Winterdijk. (Tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Tevens kan het ontwerp beeldkwaliteitsplan worden bekeken via de pagina “ruimtelijke plannen in procedure” op de
website van de gemeente Waalwijk: www.waalwijk.nl
Zienswijze
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Waalwijk en belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Deze zienswijze
dient uw naam, adres, motivatie, datum en een handtekening te bevatten. De schriftelijke zienswijze dient u te
richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk,
postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
met de heer J. van der Heijden, projectleider Akkerlanen,
via het telefoonnummer 0416 683858.
Vervolg
De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling
van het plan. Ingediende inspraakreacties zullen bij de besluitvorming worden betrokken. Na vaststelling vormt het
beeldkwaliteitsplan een aanvulling op de Welstandsnota
van de gemeente Waalwijk.
Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal
iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend, daarover
schriftelijk worden bericht.
Er is geen mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarof beroepschrift tegen het vaststellingsbesluit. Het beeldkwaliteitsplan treedt derhalve na bekendmaking van de
vaststelling inwerking.
Informatie
Voor meer informatie over het ontwerp beeldkwaliteitsplan
kunt u contact opnemen met: de heer J. van der Heijden
via telefoonnummer 0416-683858 of via e-mail:
jvdheijden@waalwijk.nl
VASTGESTELD UITWERKINGSPLAN LOMMERRIJK
FASE 3 EN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING,
VOOR DE ACTIVITEIT ‘HET BOUWEN VAN EEN
BOUWWERK’ TEN BEHOEVE VAN HET BOUWEN VAN
41 GRONDGEBONDEN WONINGEN.
Het College van Waalwijk maakt onder toepassing van
artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en het
Coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 12 juni 2014
voor bouwprojecten in het bestemmingsplan Driessen
bekend dat met ingang van 27 augustus 2020 ter inzage
liggen:
- het vastgestelde uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3;
- de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen
van 41 grondgebonden woningen;
Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op fase 3 en maakt
de bouw van 41 grondgebonden woningen mogelijk.
Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Landgoed
Driessen, in deelgebied Lommerrijk ten westen van de
Burg. de Geusstraat. Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd
tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan
de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der
Duinstraat aan de zuidzijde.
Coördinatie
De procedure van het uitwerkingsplan wordt gecoördineerd
onder toepassing van het coördinatiebesluit van de raad
van 12 juni 2014 en het collegebesluit d.d. 19 mei 2020
met de procedure omgevingsvergunning voor het bouwen
van 41 woningen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en gelijktijdig
bekend te maken. Het doorlopen van deze procedure heeft
tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming
plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger
slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden.
Vastgesteld uitwerkingsplan
Het College van Waalwijk heeft op 18 augustus 2020 het
uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3 van het bestemmingsplan Driessen vastgesteld.
Verleende omgevingsvergunning coördinatie
Voor de realisatie van de plannen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk benodigd. Het
college van Waalwijk heeft deze omgevingsvergunning d.d.
20 augustus 2020 verleend.
Inzage
Het uitwerkingsplan Lommerrijk fase 3 en de verleende
omgevingsvergunning voor 41 woningen met bijbehorende

stukken liggen met ingang van 27 augustus 2020 gedurende zes weken (t/m 7 oktober 2020) voor een ieder ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6
Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstijden: ma,
wo, vrij 8.30 – 17.00 uur en op di. – en do. 8.30 – 19.30
uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het
plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Het uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase3-VA01 en in PDF via de
website van de gemeente, www.waalwijk.nl via zoekopdracht: ruimtelijke plannen in procedure. Bij verschillen
tussen de digitale versie en de papieren versie van het
uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.
Beroep
Volgens artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit voor beroep
aangemerkt. Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro betekent dit voor het
indienen van een beroepschrift dat alle beroepsgronden
meteen in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat de beroepsgronden na de beroepstermijn niet meer
kunnen worden aangevuld.
Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan
en de verleende omgevingsvergunning kan met ingang
van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd
gedurende 6 weken beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen
het ontwerp-uitwerkingsplan en/of genoemde ontwerpomgevingsvergunning kenbaar heeft gemaakt;
- een belanghebbende die kan aantonen in redelijkheid
niet in staat te zijn geweest over het ontwerp van dit
uitwerkingsplan en/of genoemde ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze bij ons college in te dienen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in
ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen
het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan
deze procedure zijn griffiekosten verbonden.
U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet afzonderlijk een verzoek
om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van genoemde
afdeling worden ingediend. Ook hiervoor is griffierecht
verschuldigd.
Inwerkingtreding
De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
mevr. P. Schreppers van het team Ruimte, Economie en
Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl, 0416-683456
Voor meer informatie over de verleende omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer T. van der Minnen, e-mail tvanderminnen@waalwijk.nl, 0416-683456.
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “AKKERLANEN”,
EXPLOITATIEPLAN “AKKERLANEN” EN BESLUIT
HOGERE WAARDEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de raad van
Waalwijk op 2 juli 2020 het bestemmingsplan Akkerlanen
gewijzigd heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het plan zijn ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen
wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zien op de plantoelichting (met name n.a.v. zienswijzen) en verbeelding
en betreffen met name:
Plantoelichting:
- wijziging tekst onder het kopje “duurzaam bouwen en
energie;
- wijziging tekst onder het kopje “structuurvisie ruimtelijke ordening”;
- paragraaf 5.11 is toegevoegd;
- wijziging paragraaf 6.2;
- wijziging tekst onder het kopje “postpad”.
- aangevuld met het volgende: dat gebleken is dat op basis van de aangeleverde aanmeldnotitie in relatie tot de
wetgeving geen MER noodzakelijk is en is de aanmeldnotitie als bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan.
Verbeelding:
- het maximaal toelaatbare woningen (vlonderwoningen)
ten noorden van het eilandje is gewijzigd naar 6.
De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit
behorende en daarvan deel uitmakende ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Akkerlanen’.
Verder maken burgemeester en wethouders bekend dat
de gemeenteraad op 2 juli 2020 voor het plan Akkerlanen
een exploitatieplan heeft vastgesteld en dat het college bij
besluit van 1 juli 2020 in het kader van de voorbereiding
van het bestemmingsplan Akkerlanen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld artikel 83 van de Wet
geluidhinder heeft vastgesteld.
Bestemmingsplan
Het plan betreft het mogelijk maken van de bouw van
maximaal 210 woningen met bijbehorende wegenstructuur, groenvoorzieningen, waterpartijen etc. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Drunenseweg. Aan de zuidzijde van het plangebied is de Vijverlaan
gelegen. Westelijk van het plangebied ligt de Akkerlaan.
De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door
grasland, een bosplantsoen (’t Helleke) en het zwembad
Olympia.

Exploitatieplan
Het exploitatieplan geeft aan op welke wijze het nog te
ontwikkelen gebied zal worden bebouwd en geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten.
Het kostenverhaal gaat over de financiële bijdrage die particuliere grondeigenaren aan de gemeente betalen voor de
aan te leggen en reeds aangelegde infrastructuur (wegen,
riolering, groenvoorzieningen, etc.) indien zij een beroep
doen op zelfrealisatie.
Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het college van Waalwijk heeft bij besluit van 1 juli 2020
in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Akkerlanen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai
als bedoeld artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld.
Op deze locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai
overschreden. Derhalve worden hogere grenswaarden
krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld.
Met het bestemmingsplan worden maximaal 210 woningen
gerealiseerd in Waalwijk. Het Beleid Hogere Grenswaarde
Wet geluidhinder is van toepassing. De Wet geluidhinder
koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling
hogere geluidsgrenswaarden aan de beroepstermijn van
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Inzien
Bestemmingsplan en exploitatieplan
Het vastgestelde bestemmingsplan en het exploitatieplan
liggen met bijbehorende documenten met ingang van
donderdag 27 augustus 2020 gedurende 6 weken voor
een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van
Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do.
avond: 18.00-20.00 uur (tijdens avondopenstelling zijn
inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet
aanwezig).
Het vastgestelde bestemmingsplan is met bijbehorende
documenten langs elektronische weg te raadplegen via
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN
nummer: NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-VA01.
Het vastgestelde exploitatieplan is met bijbehorende documenten langs elektronische weg te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.ExplAkkerlanen2020-VA01.
Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren
versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.
Hogere grenswaarden geluid
Het besluit hogere grenswaarden en bijhorende stukken
liggen eveneens met ingang van 27 augustus gedurende
6 weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient
u vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact
opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via
het algemene nummer 0416-683456.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die waarop
de besluiten ter inzage zijn gelegd binnen zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan, exploitatieplan en/of besluit hogere
grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze
niet in staat is geweest. Iedere belanghebbende kan over
de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan in het vastgestelde bestemmingsplan Akkerlanen zijn aangebracht beroep in stellen.
Het beroep dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
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). U kunt ook digitaal beroep instellen via https://
digitaalloket.raadvanstate.nl
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van
een besluit niet op. Indien een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een
afzonderlijk verzoek om ’voorlopige voorziening’ worden
ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor is
griffierecht verschuldigd.
Crisis- en herstelwet
Op bovengenoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan, exploitatieplan en het besluit tot
vaststellen van hogere grenswaarden geluid treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
Informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u
contact opnemen met: mevrouw M. Schuurmans via telefoonnummer 0416-683871 of via e-mail:
mschuurmans@waalwijk.nl
Voor meer informatie over het exploitatieplan kunt u contact opnemen met: de heer J. v/d Heijden via telefoonnummer 0416-683858 of via e-mail:
jvdheijden@waalwijk.nl
Voor meer informatie over het besluit tot vaststellen van

hogere geluidgrenswaarden kunt u contact opnemen met:
frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team
Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

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. Zatko, geboren op 07-02-1982, de datum van het
voornemen is 30-07-2020, het besluit is genomen op
20-08-2020.
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.
•
A.A.A.W.Mertens, geboren op 29-01-1992, de
datum van het voornemen is 19-08-2020
•
D. Olszak, geboren op 08-02-1991, de datum
van het voornemen is 19-08-2020
•
L. Gasior, geboren op 14-05-1985, de datum van
het voornemen is 19-08-2020
•
R.C. van Hilst, geboren op 30-06-1969, de datum van het voornemen is 19-08-2020
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen
binnen 2 weken na publicatie.

