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Toeslagenaffaire

WIE VERDIENT
EEN

L NTJE

Dit is Lucy Maijer. Op 26 april 2021 ontving zij een
Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet bij
Stichting Zanddonk United en de speelgoedbank.

In Nederland zijn veel gezinnen slachtoffer van fouten met de
toeslag op de kinderopvang. Dit noemen we de Toeslagenaffaire
(van 2005 tot en met 2019). Ouders moesten vaak veel geld terugbetalen aan de Belastingdienst. En ze maakten schulden omdat ze
andere rekeningen niet meer konden betalen. Ook in Waalwijk zijn
gezinnen die hierdoor in de problemen zitten. Geldt dit voor jou?
Lees dan verder.
Heb je openstaande rekeningen bij gemeente Waalwijk?
Gemeente Waalwijk wil mensen helpen die zich melden als slachtoffer van de Toeslagenaffaire. Heb je rekeningen van 2020 of eerder die je nog niet betaald hebt, dan zijn er twee mogelijkheden:
• Je hoeft de rekeningen tijdelijk niet te betalen
• Je hoeft de rekeningen helemaal niet meer te betalen. Dit heet
kwijtschelding.
Je krijgt van ons een brief als een van de twee mogelijkheden voor
je geldt.
Je hoeft de rekeningen tijdelijk niet te betalen
Als je je meldt als slachtoffer van de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, dan onderzoeken zij of dit klopt. De Belastingdienst
geeft aan ons door of dat je slachtoffer bent van de Toeslagenaffaire. Zolang ze dit onderzoekt, hoef je niets te betalen aan de
gemeente. De rekeningen zetten wij stop totdat we horen van de
Belastingdienst dat zij je zien als slachtoffer. Heb je een betalingsregeling met de gemeente? Dan stopt deze ook. Wil je meer weten
over deze regeling? Of heb je vragen? Neem dan contact op met
gemeente Waalwijk. Dit kan telefonisch op 0416-683456.

Lucy: “Wat een verrassing was dat! Een lintje voor
mij?! Dit was een super speciaal moment om nooit te
vergeten. Er zijn nog zoveel mensen die mooie dingen
doen en ook zeker een lintje verdienen. Zij mogen ook
in het zonnetje gezet worden.”

Lucy Maijer uit Waalwijk

Ken jij ook iemand die zich inzet voor de medemens?
Vraag dan een lintje aan! Doe dit vóór 1 juli 2022.
Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl

Afval is waardevol. Geef je mening
Geef jouw mening over onze
campagne ‘Afval is waardevol’!
Het hele jaar 2021 vertelden
inwoners en ondernemers hoe
zij ‘slim’ met afval omgaan. En
lieten we zien waarom het zo
belangrijk is je afval te scheiden.
Heb jij deze interviews gelezen
en de video's gezien? Wat vond
je ervan? Scan de QR-code en
beantwoord de vragen. Het
duurt maar 10 minuten. Met
jouw hulp kunnen we je nog
beter informeren over afval.

ZET JE LICHT AAN
IN HET DONKER
Fiets je met fietsverlichting
aan, dan verklein je de kans
op kleerscheuren. Je valt dan
namelijk meer op en ook zie jij
de weg voor je een stuk beter.
Gelukkig gaan de meeste
fietsers goed zichtbaar over
straat. Sta jij ook AAN?

Je hoeft de rekeningen helemaal niet te betalen
De gemeente ontvangt informatie van de Belastingdienst. De
Belastingdienst bepaalt wie slachtoffer is van de Toeslagenaffaire.
Als wij deze informatie krijgen van de Belastingdienst, bekijken
wij welke openstaande rekeningen van gemeente Waalwijk je niet
meer hoeft te betalen. Heb je vragen? Neem dan contact op met
gemeente Waalwijk. Dit kan telefonisch op 0416-683456.
Heb je je nog niet gemeld bij de Belastingdienst? Doe dat alsnog!
Ben je slachtoffer van de Toeslagenaffaire en heb je je nog niet
gemeld? Doe dat dan alsnog bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst bekijkt je aanvraag en bepaalt of je recht hebt
op een vergoeding. Je kan je telefonisch melden via telefoonnummer 0800-2358358 of online via de website van de Belastingdienst.
Als je je al hebt gemeld bij de Belastingdienst, dan hebben wij je
gegevens. Heb je bij de Belastingdienst aangegeven hulp te willen
van de gemeente Waalwijk? Dan nemen wij telefonisch contact met
je op.
Wat kunt je verwachten als je je meldt bij de Belastingdienst?
Nadat je je gemeld hebt bij de Belastingdienst, onderzoekt de
Belastingdienst of het klopt dat je kinderopvangtoeslag is stop
gezet.
Heb je hulp nodig bij andere problemen?
Heb je hulp nodig bij andere problemen waar je zelf niet uitkomt?
Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, je gezin, geldzaken of
wonen. Wil je hulp van de gemeente Waalwijk? Neem dan contact
op met gemeente Waalwijk. Dit kan telefonisch op 0416-683456.
Wat kun je verwachten als je je meldt bij de gemeente Waalwijk?
Meld je je bij de gemeente Waalwijk, dan kijkt een medewerker van
het Zorgloket samen met jou welke hulp je nodig hebt. Daarna
maken wij een afspraak bij een hulpverlener.

Politieke partijen uit de Langstraat
in debat bij Langstraat Kiest
Langstraat Media zendt 19 januari het programma Langstraat Kiest
uit via Langstraat FM en Langstraat TV van 19.00 uur tot 20.00
uur. De herhaling vindt plaats op zondagmorgen tussen 11.00 en
12.00 uur via Langstraat TV. Rene Peters is de gespreksleider. De
uitzendingen zijn via de website www.langstraatkiest.nl terug te
vinden.
Langstraat TV is te ontvangen op Ziggo kanaal 42, Telfort kanaal
2065 en KPN kanaal 1342.
Langstraat FM is te ontvangen via 106.8 FM in de ether en Ziggo
kanaal 917

COLOFON
Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
Adres: Taxandriaweg 6, Waalwijk
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BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN VAN DE RAAD

AGENDA

DONDERDAG 27 JANUARI OM 19:30U - E-GESPREKSAVOND

De raad neemt op donderdag 3 februari een besluit over de volgende
raadsvoorstellen:
• Stedenbouwkundig ontwerp Gedempte haven
• Afhandeling Motie vreemd aan de orde betreffende fietsen op de
Promenade (Stationsstraat)
• Beleid hergebruik PFAS houdende grond
• Regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant
• Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2022-2024
“Belofte maakt Schuld”
• Financiële situatie Stichting Bergsche Maasveren
• Krediet voorbereidingskosten ontwerp en realisatie deelgebied
Centrumentree Noord

Wilt u op 27 januari één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de
raadsleden en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden
vóór maandag 24 januari. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel en mail naar griffie@waalwijk.nl
EEN NIEUWE VERGADERSTRUCTUUR

De gemeenteraad van Waalwijk vergadert vanaf 2022 met een vernieuwde
vergaderstructuur. Deze vierweekse structuur bestaat uit vier raadsbijeenkomsten met ieder een duidelijk doel en karakter. De doelen sluiten vanaf
nu beter op elkaar aan waardoor de vergadercyclus strakker is gestroomlijnd.
De planning, agenda en de vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl
en op waalwijk.langetermijnagenda.nl

2022

RAADSVERGADERMODEL

1. RAADSBIJEENKOMST

Vrij in te vullen:
werkbezoek,
training,
interactieve
ophaalsessie of
thema-avond.

2. INFORMATIEAVOND

3. GESPREKSAVOND

4. RAADSVERGADERING

Het college van
B&W informeert
raadsleden over
onderwerp(en).

Inwoners en raadsleden bespreken
raadsvoorstellen
waar de raad tijdens
de raadsvergadering
besluiten over
neemt.

De raad neemt
beslissingen over de
raadsvoorstellen.

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

SINDS 1 JULI 2021 MOETEN BESLUITEN EN BEKENDMAKINGEN OP INTERNET GEPUBLICEERD WORDEN. JURIDISCH GELDEN ALLEEN DEZE BEKENDMAKINGEN. ALS SERVICE BLIJVEN
WE ZE OOK NOG HIER IN HET WEEKBLAD PLAATSEN. WIL JE DE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN ZIEN? GA DAN NAAR WWW.OVERHEID.NL EN KLIK OP “BERICHTEN OVER UW BUURT”.
JE KUNT HIER OOK KIEZEN OM DE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN AUTOMATISCH VIA EEN E-MAIL TE ONTVANGEN.

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:
Benedenkerkstraat 7 Waspik: verbouwen van een woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst
04-01-2022
Bachlaan 10 Waalwijk: aanleggen van 8 padelbanen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 06-01-2022
Vier Heultjes/hoek Veerweg Sprang-Capelle (Kadastraal bekend: Capelle, sectie N, nr. 547): plaatsen zendmast
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Nieuwevaart 12 Sprang-Capelle: het kappen van één boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 11-01-2022
Bernhardstraat 19 Sprang-Capelle: kappen 9 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 13-01-2022
Jan de Rooystraat 6 Waalwijk: verbouwen van een woning (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels,
toestemming Bouw) Datum bekendmaking 13-01-2022
Grotestraat 363 Waalwijk: wijzigen van gevels (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 14-01-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

STANDPLAATSVERGUNNINGEN
STANDPLAATSVERGUNNING

De volgende standplaatsvergunning is verleend:
Ries de Kaasboer, vertegenwoordigd door de heer M.A. van de Wetering, voor de verkoop van kaas en kaas gerelateerde producten op de volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere vrijdagochtend op Suze Groenewegstraat (voorheen Dr. Kuyperlaan) te Waalwijk van 8.00 uur tot 13.30
uur;
Het besluit is verzonden op 11 januari 2022.
Voor informatie over de inhoud van deze besluiten kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, Woonen Leefomgeving, tel. 0416-683456.
De procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

VERKEER
Rectificatie: onderstaande bekendmaking is op 12 januari ook al gepubliceerd op deze pagina.
Omdat de publicatiedatum is verzet naar 19 januari wordt deze nu opnieuw opgenomen.

INSTELLEN STILSTAAN VERBOD BUITENBOCHT WOERINGLAAN – CORTEMBERGSTRAAT IN WAALWIJK

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een stilstaan verbod in te stellen in de buitenbocht
Woeringlaan - Cortembergstraat in Waalwijk
Het verkeersbesluit is op woensdag 19 januari 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het gemeenteblad en
ligt tot woensdag 2 maart 2022 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.
Het verkeersbesluit is digitaal te zien in het gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl

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:
Sluisweg tussen fietsbrug naar veerpont en Zomerdijk (weg naar de veerpont): 27-10-2021 t/m 28-01-2022 i.v.m.
aanleg duiker. Omleiding via Zomerdijk, Gansoyensesteeg, Industrieweg, Altenaweg. Fietsers kunnen gebruik
blijven maken van de fietsbrug.
Burg. Grotenhuisstraat / Burg. Verschuerenstraat: 15-11-2021 t/m 18-03-2022 i.v.m reconstructie. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Pakketweg t.h.v. De Kroonweg: 24-01-2022 t/m 28-01-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Weteringweg en De Kroonweg.
Sprang-Capelle:
Halvezolenpad tussen Dullaertweg en Julianalaan: 17-01-2022 t/m 21-01-2022 i.v.m. Omleiding via Dullaertweg,
Heistraat en Julianalaan.
Kruisvaart tussen Dullaertweg en Wendelnesseweg: 17-01-2022 t/m 06-02-2022 i.v.m. aanbrengen buis. Omleiding via Dullaertweg, Heistraat en Wendelnesseweg.
Tolweg, tussen Tolweg 3 (kassencomplex) en Juffrouwsteeg: 31-01-2022 t/m 04-02-2022 i.v.m. werkzaamheden
aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Vrouwkensvaartsestraat, Geallieerdenweg, Juffrouwsteeg, Willem van
Gentsvaart, Poolsestraat en Nieuwevaart.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

RUIMTELIJKE ORDENING
ONTWERP-WIJZIGINGSPLAN “SASWEG 5, SPRANG CAPELLE”
Het college van Waalwijk heeft het voornemen om het bestemmingsplan “Buitengebied” ter hoogte van Sasweg
5 te Sprang-Capelle te wijzigen ex artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), conform de
bevoegdheid die hiertoe is opgenomen in artikel 5.8.2. en 5.8.3 van dit bestemmingsplan. Deze artikelen maken
het, onder voorwaarden, mogelijk om de bestemming te wijzigingen ten behoeve van het vergroten van het
bouwvlak.
Om in de toekomst een rendabele bedrijfsvoering in stand te kunnen houden is de wens om het agrarische
bedrijf verder te ontwikkelen. Het is derhalve noodzakelijk om het rundveebedrijf uit te breiden. Initiatiefnemer
heeft het voornemen om de rundveehouderij uit te breiden met een nieuwe rundveestal, het realiseren van een
vaste mestopslag en het realiseren van vijf sleufsilo’s. Voor deze ontwikkeling is een vergroting van het bestaande
agrarische bouwvlak noodzakelijk. Met dit wijzigingsplan wordt de vergroting van het agrarische bouwvlak mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied, de Sasweg 5 te Sprang-Capelle, is kadastraal bekend onder: Gemeente Capelle, sectie N,
nummers 231 & 232. Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Waalwijk op een afstand van circa 1,7 kilometer ten westen van het bedrijventerrein van Waalwijk. Op een afstand van 1,6 kilometer ten zuidwesten is de bebouwde kom van Sprang-Capelle gelegen.
Ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak op onderhavige locatie is een wijzigingsplan aangeleverd,
waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing van deze wijzingsbevoegdheid.
Het ontwerpwijzigingsplan “Sasweg 5” ligt, tezamen met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 januari 2022 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: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers
niet aanwezig).
Tevens is het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende documenten zowel langs elektronische weg als pdf
te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpwscsasweg5-ON01. Bij
verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie
bepalend.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp-plan
naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB
Waalwijk.
Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen
in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan
bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals
naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op wijzigingsplan
“Sasweg 5”.
Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw
M. Schuurmans van het team Ruimte, Economie & Werk via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via
0416 – 683871.

ALGEMENE BEKENDMAKING
ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN

De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer wonen
op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Onderzoek naar het
adres van deze personen heeft niets opgeleverd.
Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in de BRP
juist is. Daarom heeft het college besloten om de adresgegevens van de hieronder genoemde personen niet
meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Nederland, en ingeschreven in de
Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats.
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen. Er is een
brief gestuurd naar het adres waarop deze personen tot het nemen van dit besluit stonden ingeschreven,
waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt:
•
M.C. Francesquini, geboren op 28-04-1970, de datum van het voornemen is 09-12-2021. Het besluit is
genomen op 11-01-2022.
Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van € 200,00, omdat zij geen aangifte van verhuizing hebben gedaan zoals dat moet volgens de wet BRP.
Bent u het niet eens met een uitschrijving of een boete?
U kunt het college van burgemeester en wethouders tot 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit
laten weten dat u het niet eens bent met een uitschrijving of met een boete. Dit heet bezwaar maken. U kunt
bezwaar maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat. Meer informatie hierover vindt u op
www.waalwijk.nl/bezwaar.

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer wonen
op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Onderzoek naar het
adres van deze personen heeft niets opgeleverd.
Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in de BRP
juist is. Daarom is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde personen niet meer
bij te houden in de BRP. Zij worden door het college uitgeschreven uit Nederland, en ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijfplaats.
Het college publiceert dit bericht, omdat onbekend is waar de onderstaande personen nu wonen. Op de
hieronder genoemde datum is een brief gestuurd naar het adres waarop deze personen staan ingeschreven,
waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.
Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
•
A. Murillo Jimenez, 28-09-2000, datum voornemen is 07-01-2022
•
G. Hiho, 11-03-1978, datum voornemen is 07-01-2022
•
J. Kancian, 30-01-1982, datum voornemen is 07-01-2022
•
G.A. Lopez Cabrera, 30-12-1978, datum voornemen is 11-01-2022
•
A.B. Almeida Moniz Noronha 19-12-1994 datum voornemen is 11-01-2022
Krijgt de gemeente Waalwijk binnen 2 weken na deze publicatie geen informatie over het adres van deze personen? Dan worden de personen waarschijnlijk uitgeschreven van het adres dat geregistreerd is in de BRP.
Dat gebeurt met ingang van de datum van de brief die aan hen is gestuurd. Zij riskeren dan ook een boete
krijgen van maximaal € 325,00.
Bent u het niet eens met dit plan?
Als een uitschrijving op het geregistreerde adres tegen uw belangen ingaat, kunt u dat schriftelijk of mondeling laten weten (een zienswijze kenbaar maken). Stuur dan binnen twee weken na deze publicatie een brief
naar het College van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u liever mondeling uw mening doorgeven, bel dan met het team Publiekszaken, telefoon 0416-683456.

