Woensdag 5 februari 2020

Herdenking Kapelsche veer

Uitnodiging: denk je mee over het
Waalwijks Sportakkoord?

Op vrijdag 31 januari organiseerde de gemeente een herdenking
ter nagedachtenis aan de strijd om het Kapelsche veer. Op deze
dag was het 75 jaar geleden dat de strijd er beëindigd werd. Samen
met ambassadeurs en vertegenwoordigers uit België, Canada,
Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk en inwoners uit de
gemeente stonden we stil bij de hevige gevechten die de laatste
dagen van 1944 en in januari 1945 plaatsvonden.

Cybercrime: iedereen kan
slachtoffer worden
Bij hoeveel handelingen in
het dagelijks leven spelen
computers, smartphones en
internet een rol? Vaak is het
zelfs onmisbaar in ons leven.
Cybercriminelen maken daar
steeds vaker en slimmer gebruik
van.
Je hoeft niet eens een computer
of internetaansluiting te hebben
om slachtoffer te worden van
cybercriminelen. Zo bevatten de
meeste telefoons en bankpassen
computerchips, die kunnen
worden gemanipuleerd. Maar
ook bedrijfssystemen, moderne
auto’s en chipkaarten zijn
vatbaar voor cybercriminaliteit.
Tips om cybercrime te
voorkomen
Digitale veiligheid is helaas
niet te garanderen. Je kunt
wel maatregelen nemen om
de kans om slachtoffer van
cybercriminaliteit te worden zo
klein mogelijk te maken:
• Zorg dat jouw computer
goed beveiligd is en installeer
updates zodra ze beschikbaar
zijn
• Maak gebruik van een
virusscanner, firewall,
scriptblockers (apps die scripts
tegenhouden die een virus
kunnen bevatten)

• Gebruik een sterk wachtwoord
– bijvoorbeeld een lange
‘wachtzin’ in plaats van een
woord -. Deze is voor jou
gemakkelijk te onthouden en
voor criminelen moeilijk te
achterhalen. Meer informatie
hierover vind je bijvoorbeeld
op www.veiliginternetten.nl
• Klik niet zomaar op een link
• Geef nooit jouw inloggegevens
af
• Bij een scheiding (werk of
privé) moet je ook digitaal
scheiden: reset wachtwoorden
en verbreek eventueel gedeelde
e-mailadressen en cloudaccounts
• Maak regelmatig een backup van jouw waardevolle
bestanden (bijvoorbeeld foto’s,
video’s en documenten)
Aangifte cybercrime
Van cybercrime kun je aangifte
doen via het telefoonnummer
0900-8844 of op een
politiebureau. Zorg voor je
cybercrime gaat melden bij
de politie dat er geen digitale
sporen verloren gaan: zet de
computer niet uit en bewaar
zoveel mogelijk informatie of
breng deze mee. Van een aantal
vormen van cybercriminaliteit
kun je ook online aangifte doen:
www.politie.nl/aangifte

ZORGLOKET
TELEFONISCH NIET
BEREIKBAAR OP
7 FEBRUARI
Op vrijdag 7 februari is het
zorgloket telefonisch niet
bereikbaar. Spoedvraag?
Neem dan contact op met de
medewerkers van ons Klant
Contact Centrum via tel.
0416-683456.

Hoe zorgen we ervoor dat de
inwoners van Waalwijk, Waspik
en Sprang-Capelle een leven lang
met plezier kunnen blijven sporten en bewegen? In navolging van
het Nationaal Sportakkoord, dat
medio 2018 is gesloten, neemt de
gemeente Waalwijk het voortouw
om te komen tot een breed gedragen Waalwijks Sportakkoord.
Het sportakkoord is niet alleen
van de gemeente; het is een
samenwerking tussen meerdere partijen. Sportaanbieders,
maatschappelijke organisaties
en andere partners zijn daarom
meer dan welkom om eraan bij te
dragen. Om inhoud en richting te
geven aan het Waalwijk Sportakkoord organiseert gemeente Waalwijk drie themabijeenkomsten op
maandag 17 februari, dinsdag

18 februari en woensdag 19 februari. Sportverenigingen, sportscholen, scholen, maatschappelijke
organisaties en iedereen die zich
bij het onderwerp betrokken voelt:
je bent van harte welkom om
tijdens deze bijeenkomsten mee
te denken.
Op www.gowaalwijk.nl/activiteiten/themabijeenkomsten-waalwijks-sportakkoord lees je een
toelichting op het programma en
de inhoud van de drie bijeenkomsten. Aanmelden kan tot en met
woensdag 12 februari per mail:
amaijers@waalwijk.nl

Warmetruiendag: zet je
thermostaat een tandje lager

Op vrijdag 7 februari is het
Warmetruiendag! Op het
stadhuis staat de thermostaat
dan een tandje lager en trekken
we een extra warme trui aan. De
ambassadeurs duurzaamheid
van de gemeente Waalwijk,
hier te zien op de foto, dagen
inwoners uit om dat ook te
doen. Dat is niet alleen goed
voor het milieu, maar ook voor

je portemonnee. Wil je weten
wat je nog meer kunt doen om
energie te besparen? Kijk op
waalwijk.nl/duurzaam

Duurzaam
Waalwijk

TIJDELIJK NIET
PARKEREN IN ST.
ANTONIUSSTRAAT
Op vrijdag 7 februari tussen
08.00 - 17.00 uur geldt er in de
St. Antoniusstraat een tijdelijk
parkeerverbod. Het betreft de
parkeerplaatsen voor de huisnummers 15 t/m 17, 19G t/m
19L, 29 t/m 31, 55 t/m 59, 85 t/m
89 en 105 t/m 109. Wij verzoeken je om deze plaatsen vrij te
houden. Het verbod is nodig om
een putinspectie uit te kunnen
voeren. Hiermee krijgen we een
goed beeld van de toestand van
het riool. En dat is nodig omdat
het riool verouderd is en binnenkort vervangen wordt door een
gescheiden rioolsysteem.
Kijk voor meer informatie op
waalwijk.nl/stantoniusstraat

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

Whapp jij mee?
Hallo, ik ben Patricia Braat. Per 1 januari ben ik de contactpersoon voor Whapp en vrijwilligersmakelaar binnen de
gemeente Waalwijk.
Whapp is de app waarmee buurtgenoten elkaar kunnen

Agenda

helpen. Met deze app willen we de inwoners van Waalwijk,
Waspik en Sprang-Capelle op een gemakkelijke manier
met elkaar verbinden. Iedereen die een account heeft
kan een vraag stellen of hier op reageren om iets voor
een ander te betekenen. Als het even niet uitkomt om te
helpen, zoekt Whapp gewoon verder naar iemand anders.
Iedere woensdagmiddag ben ik van 14.00 – 16.00 uur
in de bibliotheek van Waalwijk aanwezig om informatie
te geven of te helpen met de app. Ook zal ik regelmatig
aanschuiven bij de wijkpunten. Hoe meer inwoners met
een Whapp-account, hoe groter de kans dat de hulpvragen
worden opgepakt.
Als vrijwilligersmakelaar zet ik mij in om de informele
hulp binnen Waalwijk te versterken en om deze nog beter
te laten aansluiten op het professionele aanbod. Hiervoor werk ik samen met de vele organisaties die zorg en
ondersteuning bieden, zowel informeel als professioneel.
Samen kunnen we een stevige basis leggen om de juiste
ondersteuning te kunnen bieden aan degene die dat nodig
heeft.

Aansluitend de Input
In de vragenronde stellen raadsleden vragen
over raadsvoorstellen en ingekomen stukken die
op de agenda van Besluit (A) op 20 februari.

U bent van harte welkom:
Donderdag 6 februari, 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:
- Aankoop Reigerbosweg 12 te Waalwijk
- Visie Duurzaam Waalwijk 2030
- Kadernota grootschalige opwek duurzame energie
- Grondstoffenbeleidsplan stap 2
- Ontwikkeling Haven 8 oost
U bent van harte welkom te komen luisteren, maar u kunt
deze vergaderingen ook live volgen via waalwijk.notubiz.nl
Donderdag 13 februari 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.

Vervolgens informeert het college in de
informatieronde de raad over:
- Nieuwe sportvisie
- Visie Kerkvaartse haven
Donderdag 20 februari 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:
- Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
- Ingekomen stukken:
o nr 12 van de lijst ingekomen stukken Besluit
(A) 23-01-2020: brief Sichting Zorgen
om onze Zorg in Waalwijk betreffende
'Waalwijk verdient een ziekenhuis'
o nr 46 van de lijst ingekomen stukken Besluit
(A) 20-02-2020: Stichting Zorgen om onze
Zorg in Waalwijk notitie mogelijkheden voor
invulling beddenhuis locatie ETZ Waalwijk

Het verbinden van mensen vind ik heel belangrijk. Het is
geweldig om te zien wat het met mensen doet als ze iets
voor iemand anders kunnen betekenen. In mijn werk zoek
ik steeds de verbinding op. Niet alleen tussen mensen
onderling, maar ook tussen organisaties. Want meer verbinding maakt de wereld mooier! Graag tot snel.

En hierna is er een kort Besluit (A)
Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen:
- Verordening Maatschappelijke
ondersteuning Waalwijk 2020
- Kaderbrief 2021 Baanbrekers
- Vaststelling bestemmingsplan Bloemenoordflats
en bekostiging inrichting openbare ruimte
- Financiële verordening gemeente Waalwijk 2020
- Nota publieke gezondheid lokaal regionaal
Preventie Handhavingsplan alcohol
- Nota van uitgangspunten voor de
samenstelling van de begroting 2021
- GGD Kadernota 2021
- Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk
- Jeugdkader 2020
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 12 maart.
Informatie en aanmelden
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445)
kunt u zich aanmelden voor het Waalwijks
podium, het agenderen van een raadsvoorstel
én voor meepraten bij het Forum.

Praat met de raad
Wilt u meepraten in het Forum? Aanmelden
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van het
Forum onder vermelding van het onderwerp.
De hiernavolgende raadsvoorstellen (onder kort
Besluit A) kunt u voor 17 februari 12.00 uur
agenderen voor bespreking in het Forum.

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 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

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Waalwijk:
Eerste Zeine: 10-02-2020 t/m 11-02-2020 i.v.m.
bestratingswerkzaamheden. Omleiding via Felix
Timmermansstraat.

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:
Grotestraat 43 Waalwijk: restaureren gevels
gemeentelijk monument (tst Wijzigen monument) Datum
ontvangst 16-01-2020
Herman Boerhaavestraat, Waspik (kad. Waspik,
sectie O, nr. 1128 ged.): bouwen woning (tst Bouw)
Datum ontvangst 24-01-2020
Procedure 1a is van toepassing.

Sprang-Capelle:
Geen wegafsluitingen

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
voldoende aangevuld is:
Vier Heultjes 714 Sprang-Capelle: bouwen kelder (tst
Bouw) Datum bekendmaking 28-01-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

MELDINGEN
ARTIKEL 8.40
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en
waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om de oprichting of verandering van de werking
van de inrichtingen:

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Industrieweg t.o. nrs. 90b en 90c Waalwijk: oprichten
bedrijfsverzamelgebouw (tst Bouw tst In- of uitrit) Datum
bekendmaking 28-01-2020
Margrietstraat 1-71 Waalwijk: realiseren vluchttrap,
veranderen entree en vervangen balkonplaten (tst Bouw tst
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking
28-01-2020
Veerweg 12 Waalwijk: intern verbouwen bedrijfsgebouw
(tst Bouw) Datum bekendmaking 03-02-2020
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN
NUMMERAANDUIDINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende
besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen is
genomen:
Industrieweg t.o. nrs. 90b en 90c Waalwijk:
vaststellen nummeraanduiding 90d, 90e, 90g, 90h, 90j,
90k, 90m , 90n, 90p, 90q, 90r, 90s, 90t en 90u Waalwijk
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/
VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND
AAN:
• De heer S.J.A. Montens voor het organiseren van het
evenement “Atak Beach 2020” van 6 juni 2020 tot en
met 8 juni 2020 op het Dorpsplein in Waspik. Besluit is
verzonden op 28 januari 2020.
• De heer J.M.A.N. Garretsen voor het organiseren van het
evenement British Auto Jumble op 21 juni 2020 aan de
Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 28 januari
2020.
• De heer M. de Bie voor het organiseren van het
evenement De Langstraat Klassieker 26 september 2020
met start en finish op de locatie de Gaard 4 in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 28 januari 2019.
• De Stichting Jeugdavondvierdaagse voor het organiseren
van de Jeugdavondvierdaagse van 13 mei 2020 tot en
met 16 mei 2020 door diverse straten inde gemeente
Waalwijk. Besluit is verzonden op 29 januari 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 Vrije Tijd, 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.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU
WET MILIEUBEHEER

Activiteitenbesluit milieubeheer:
Loon- en Grondverzetbedrijf R. Boer B.V., Industrieweg 56
Waalwijk
Braat Auto’s B.V., Raadhuisstraat 11 Sprang-Capelle
Ad van der Westen B.V., Dwarsweg 12 Waspik
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van
6 februari 2020 tot en met
4 maart 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 front-office Bouwen, wonen en
leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen,
tel. 0416-683456.
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en
waarvoor algemene regels zijn vastgesteld.
Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met
een mobiele puinbreker;
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Van der Heijden B.V., Grotestraat 409 en 409a en
Laageinde 20d Waalwijk.
De puinbreker zal in werking zijn in de periode van
13 februari tot en met 13 mei van 2020, voor naar
verwachting hoogstens 3 dagen.
Sando Puinrecycling B.V., Industrieweg 41a Waalwijk
De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week
1 tot en met week 13 van 2020, voor naar verwachting
hoogstens 8 dagen.
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van
6 februari 2020 tot en met
4 maart 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 front-office Bouwen, wonen en
leefomgeving van het team Vergunningen en Belastingen,
tel. 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.

• J.M. Staniszewska, geboren op 30-04-1990, de
datum van het voornemen is 23-12-2019, het besluit is
genomen op 27-01-2020.
• A.G. Ancheş, geboren op 20-11-1998, de datum van het
voornemen is
23-12-2019, het besluit is genomen op 27-01-2020.
• F.M. Anches, geboren op 02-11-1995, de datum van het
voornemen is
23-12-2019, het besluit is genomen op 27-01-2020.
• H.F. Gorel, geboren op 03-08-1949, de datum van het
voornemen is
19-12-2019, het besluit is genomen op 28-01-2020.
• A. Bîrlã, geboren op 05-06-1987, de datum van het
voornemen is 19-12-2019, het besluit is genomen op 2801-2020.
• C.M. Donat, geboren op 15-10-1991, de datum van het
voornemen is
19-12-2019, het besluit is genomen op 28-01-2020.
• D. Wakan, geboren op 25-03-1980, de datum van het
voornemen is 07-01-2020, het besluit is genomen op 3001-2020.
• K. Rybicki, geboren op 12-06-1990, de datum van het
voornemen is
23-12-2019, het besluit is genomen op 30-01-2020.
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 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.
• P.J.D. Bordes, geboren op 23-04-1977, de datum van
het voornemen is
28-01-2020
• P.T.M. de Jong, geboren op 16-12-1983, de datum van
het voornemen is
28-01-2020
• B.I. Manchev, geboren op 19-03-1998, de datum van
het voornemen is
28-01-2020
• D.A. Castro Rivera, geboren op 09-02-1992, de datum
van het voornemen is
28-01-2020
• L.M. Jablonska, geboren op 05-09-1993, de datum van
het voornemen is
28-01-2020
• A. Niazi Oglou, geboren op 20-04-1976, de datum van
het voornemen is
28-01-2020
• N. Ali Oglou, geboren op 26-02-1967, de datum van het
voornemen is
28-01-2020
• A. Chaidar Oglou, geboren op 20-10-1998, de datum
van het voornemen is
28-01-2020
• G. Izquierdo Sanz, geboren op 06-05-1985, de datum
van het voornemen is
28-01-2020
• G. Paniulaitis, geboren op 14-05-1983, de datum van
het voornemen is
28-01-2020
• R. Ekleme, geboren op 03-06-1997, de datum van het
voornemen is 28-01-2020
• A. Azarevics, geboren op 19-09-1994, de datum van het
voornemen is 28-01-2020.
• M. Scigacz, geboren op 01-09-1989, de datum van het
voornemen is
28-01-2020.
• D. Hassane, geboren op 20-12-1986, de datum van het
voornemen is 28-01-2020
• M. Boulkroune, geboren op 04-09-1975, de datum van
het voornemen is 29-01-2020
• R. Trockis, geboren op 03-03-1990, de datum van het
voornemen is 29-01-2020
• J. Stamers, geboren op 14-04-1989, de datum van het
voornemen is 29-01-2020
• E. Ozols, geboren op 03-11-1987, de datum van het
voornemen is 30-01-2020
Procedure 2 is van toepassing; zienswijze indienen
binnen 2 weken na publicatie

