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LANGSTRAAT FM 106.8LANGSTRAAT TV LIVE

Langstraat Kiest is een serie live tv-programma's in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022, waarin politici uit Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden hun verkiezings-
programma komen presenteren en met elkaar in debat gaan over belangrijke maatschappelijke 
thema’s en actuele vraagstukken.

Als u niet kunt kijken maar wél kunt luisteren:
Elke woensdagavond om 19 uur live op de radio.

Elke woensdagavond om 19 uur live op TV.
Elke zondagochtend om 11 uur de herhaling.

Woensdag 26 januari 2022

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

Vragen over je WOZ-waarde of 
aanslag? Wij helpen je!

De gemeentelijke belastingaanslag 2022 valt binnenkort bij je op 
de mat. Vanaf vrijdag 28 januari verspreidt de gemeente deze.  
Heb je jezelf voor 1 januari 2022 aangemeld voor MijnOverheid 
en ingesteld dat je berichten wilt ontvangen van de gemeente 
Waalwijk? Dan ontvang je de gemeentelijke aanslag alleen nog 
digitaal in jouw berichtenbox en niet meer per post. Als je geen 
gebruik maakt van MijnOverheid ontvang je de aanslag per post. 
Geen post ontvangen? Controleer eerst jouw digitale berichtenbox 
op www.mijnoverheid.nl 

Betalen
Het is belangrijk dat je op tijd betaalt. Op de brief staat voor welke 
datum het geld op de rekening van de gemeente moet staan. Je 
kunt op drie manieren betalen:
• Zelf overmaken
• Automatische incasso
• Betalen via iDEAL:
 ○  Krijg je de aanslag via MijnOverheid? Dan klik je op het  
      iDEAL-logo.
 ○  Krijg je de aanslag per post? Dan scan je de QR-code  
                   op de aanslag.
Er worden geen acceptgiro’s meer verstuurd.

Welke belastingen?
Naast de WOZ-waarde en de OZB staan onder andere rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en eventuele hondenbelasting op dit aanslag-
biljet. Op de achterkant van het aanslagbiljet staat extra informatie 
over de aanslag. Kijk voor meer informatie over Belastingen, WOZ 
en MijnOverheid op www.waalwijk.nl/belastingen   

Vragen of bezwaar
Iedere gemeente stelt de WOZ-waarde van woningen, bedrijfspan-
den en/of grond vast. Vanaf maandag 31 januari kun je bellen met 
een speciaal team van de gemeente. 
• Ben je het niet eens met jouw WOZ-beschikking of belasting-

aanslag? 
• Of heb je andere vragen over jouw aanslag? 

Dit team is iedere werkdag van 08.30-12.30 uur bereikbaar via 
0416-683456. Bekijk voor je belt eerst jouw taxatieverslag op  
www.waalwijk.nl/belastingloket. Is er meer achtergrondinformatie 
nodig om jouw vraag te beantwoorden? Dan bellen wij je binnen 
drie werkdagen terug. 

Kom je er met de gemeente niet uit?
Het kan natuurlijk gebeuren dat je er toch niet uitkomt met de 
gemeente. Dan kun je zelf heel makkelijk formeel bezwaar maken. 
Bezwaar maken is altijd gratis en je hebt hier geen gespecialiseerd 
bureau voor nodig. Je kunt eenvoudig via www.waalwijk.nl/
belastingloket digitaal bezwaar indienen. Je hebt hiervoor jouw 
DigiD nodig. Je kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Een brief 
met motivering, naam en adres, burgerservicenummer (BSN) 
en handtekening is daarvoor voldoende. Let op: je kunt bezwaar 
maken tot zes weken nadat de belastingaanslag is verzonden.

Politieke partijen uit de Langstraat 
in debat bij Langstraat Kiest
Langstraat Media zendt 26 januari het programma Langstraat Kiest 
uit via Langstraat FM en Langstraat TV van 19.00 uur tot 20.00 
uur. De herhaling is op zondagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur 
via Langstraat TV. Rene Peters is de gespreksleider. De uitzendin-
gen zijn via www.langstraatkiest.nl terug te vinden.

Langstraat TV ontvang je op Ziggo kanaal 42, Telfort kanaal 2065 
en KPN kanaal 1342. 

Langstraat FM ontvang je op 106.8 FM in de ether en Ziggo kanaal 
917.

Winters vuurtje stoken met minder 
rook- en geuroverlast
Nu het winter is, gaan overal de houtkachels en open haarden weer 
aan. Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard 
aansteekt, kan er rook- en geuroverlast ontstaan voor jezelf en je 
omgeving. Ook bevat de rook die ontstaat bij het stoken schade-
lijke stoffen. Deze veroorzaken luchtvervuiling en mogelijk gezond-
heidsschade voor jezelf en anderen in je omgeving. Ook wanneer 
je de rook niet meer ziet. 

Wil je toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken? Je 
kunt de rook- en geuroverlast én de hoeveelheid schadelijke stof-
fen verminderen met de manier van stoken. Gebruik bijvoorbeeld 
hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale 
verbranding. Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer 
hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kun je de houtkachel, 
pelletkachel of open haard daarom beter uitlaten. Zeker weten of 
jouw gekozen stookmoment goed is? Kijk altijd op de Stookwijzer 
voordat je gaat stoken en stook niet bij een stookalert. Je leest er 
alles over op www.waalwijk.nl/houtstoken

Wist je dat:
• Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? 
• Dit vooral gaat om geuroverlast, irritaties van ogen en lucht- 
 wegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatie- 
 roosters. 
• Blootstelling aan houtrook directe klachten van de luchtwegen  
 kan geven zoals hoesten en benauwdheid? Daarnaast zijn er  
 aanwijzingen dat blootstelling aan houtrook leidt tot meer  
 (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen.
• Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnen 
 dringen? 
• Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te  
 verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.

Vanaf nu kun je je boosterprik 
zonder afspraak halen bij de 
vaccinatielocatie Waalwijk aan 
Gompenstraat 37. Je kunt hier 
de komende weken dagelijks 
tussen 10.00 uur en 16.00 
uur terecht. Vergeet niet om je 
identiteitsbewijs en mondkapje 
mee te nemen als je je prik 
komt halen. Voor de booster-
prik is het belangrijk dat je 
18 jaar of ouder bent én drie 
maanden of langer geleden je 
laatste vaccinatie of coronabe-
smetting hebt gehad. LET OP: 
er zijn enkele dagen dat er in 
Waalwijk niet op vrije inloop 
wordt geprikt. Bekijk alle data 
en openings-tijden op  
www.ggdhvb.nl/ 
prikkenzonderafspraak

BOOSTERPRIK 
ZONDER AFSPRAAK

Op 2 en 3 februari staat er een 
militaire oefening gepland in 
onze gemeente. Als er door de 
oefening schade ontstaat dan 
kun je dit onder vermelding 
van de militaire eenheid zoals 
kenteken voertuig, datum en 
tijd, plaats en soort schade 
melden aan:

Sectie Claims Ministerie van 
Defensie 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
Tel. 030-2180420  
Mail: JDVclaims@mindef.nl

MILITAIRE  
OEFENING
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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.

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

De stukken en/of de ontwerpbesluiten 
en de stukken die daarop betrekking heb-
ben 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.

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

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 Waal-
wijk. Wilt u een mondelinge zienswijze 
indienen, neem dan contact op met de 
desbetreffende afdeling.

2b. Inspraakreactie civiele- en cultuur-
technische werken
Voordat het ontwerp van de herinrich-
ting/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. Schrifte-
lijke inspraakreacties kunt u naar voren 
brengen aan het college van Waalwijk, 
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Om-
dat 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 bin-
nen zes weken na de dag van bekendma-
king een bezwaarschrift indienen. Indien 
bekendmaking aan een belanghebbende 
eerder dan deze publicatie heeft plaats-
gevonden, 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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de be-
slissende instantie en indienen bij (tenzij 

anders in de publicatie staat vermeld) de 
commissie Bezwaarschriften, Postbus 
10150, 5140 GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Als er sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de Voorzieningen-
rechter bij de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda. Meer leest u op 
www.waalwijk.nl/bezwaar

4. Beroepschrift 
(na uniforme openbare voorbereidings-
procedure)
Met ingang van de dag na die dag waar-
op het besluit ter inzage is gelegd, kan 
daartegen binnen zes weken beroep wor-
den 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 dagteke-
ning, 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 in-
gediend bij de Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda. Een beroep-
schrift 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 recht-
bank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

5. Een officiële aanvraag / melding / 
klacht / bezwaar / zienswijze kan be-
halve 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 voor-
waarden voldoet. Meer leest u op 
www.waalwijk.nl/bezwaar

BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN VAN DE RAAD 

Alle vergaderingen vinden online plaats en zijn live te volgen via  
waalwijk.notubiz.nl/live

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

De raad gaat met inwoners in gesprek over de volgende raadsvoorstellen:
• Stedenbouwkundig ontwerp Gedempte haven

Daarnaast behandelt te raad de volgende raadsvoorstellen:
• 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”

AGENDA

• Financiële situatie Stichting Bergsche Maasveren

• Krediet voorbereidingskosten ontwerp en realisatie deelgebied  
Centrumentree Noord

Op donderdag 3 februari om 19:30u neemt de raad een besluit over 
deze raadsvoorstellen.

De planning, agenda en de vergaderstukken vindt u op  
waalwijk.notubiz.nl en op waalwijk.langetermijnagenda.nl.  
Voor vragen kunt u mailen naar griffie@waalwijk.nl of bellen naar 
0416-683445.

  
     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 omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:

Mr. van Coothstraat 49 Waalwijk: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 07-01-
2022
Vier Heultjes 704 Sprang-Capelle: bouwen erker (toestemming Bouw) Datum ontvangst 14-01-2022
Grotestraat 247 Waalwijk: splitsing van appartement (toestemming Bouw) Datum ontvangst 30-12-
2021
Dr. Schaepmanlaan 27 Waalwijk: gebruiken van een pand ten behoeven van kamergewijze verhuur 
aan maximaal 5 personen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 16-
01-2022

Blyde Incomstelaan 24 Waalwijk: het uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk door middel van 
een dakopbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 12-01-2022
Rossinistraat 7 Waalwijk: het aanbrengen van een airco/warmte unit (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 13-01-2022
Besoyensestraat 64 Waalwijk: vernieuwen van een dak en wijzigen van spantcontructie (toestem-
ming Bouw) Datum ontvangst 14-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-
ning niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aan-
gevuld zijn:
Veerweg 11 Sprang-Capelle (Kad. Capelle sectie N nr. 51): bouwen van een bewaarplaats en werk-
plaats (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 20-01-2022
Van Hilststraat 20b Waalwijk: plaatsen van twee verdiepingen magazijnstellingen in bestaande 



hal 5 (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 20-01-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergun-
ning niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit 
betreft:
Westeinde 66 Waalwijk: bouwen van een bijgebouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
20-01-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Maurice Ravelstraat 6 Waalwijk: verbeteren van een woning (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 19-01-2022
Bizetstraat 14 Waalwijk: verbeteren van een woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
19-01-2022
Maurice Ravelstraat 28 Waalwijk: verbeteren van een woning (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 19-01-2022
Willaertpark 33 Waalwijk: verbeteren van een woning (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 19-01-2022
Gounodstraat 11 Waalwijk: verbeteren van een woning (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 19-01-2022
Schotse Hooglandersstraat 119 Waspik: wijzigen van de voorgevel van een woning en maken van 
een dakopbouw (toestemming Bouw toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum 
bekendmaking 20-01-2022
Industrieweg 4 en 8 Waspik: goedkeuring voorstel aanvullende opvangvoorziening (toestem-
ming Milieu) Datum bekendmaking 20-01-2022
Drogerij 55 Waalwijk: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 20-01-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Schutweg 11a Waalwijk: doorbraak brandscheidingen bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 19-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN 
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
- Het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Café The Soul Kitchen, 
gelegen aan de Stationsstraat 89 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 21 januari 2022.

VERKEER

WEGAFSLUITINGEN 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opne-
men met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafslui-
tingen 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, Altena-
weg. 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 nutsvoorzie-
ningen. Omleiding via Weteringweg en De Kroonweg.

Sprang-Capelle:
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. werk-
zaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Vrouwkensvaartsestraat, Geallieerdenweg, Juf-
frouwsteeg, Willem van Gentsvaart, Poolsestraat en Nieuwevaart.

Waspik:
Geen wegafsluitingen

VERKEERSBESLUIT 20 JANUARI 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren recht voor de deur van Fransen van de Puttestraat 2 te Waalwijk alleen toe te staan 
ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Fransen van de Puttestraat 2 te 
Waalwijk, door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 20 januari 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

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 is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde perso-
nen 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
O. Bouaih, geboren op 29-07-1990, de datum van het voornemen is 17-01-2022. 

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 geregis-
treerd 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 pu-
blicatie een brief naar het College van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Wilt u liever mon-
deling uw mening doorgeven, bel dan met het team Publiekszaken, telefoon 0416-683456. 


