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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 2 februari 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

Je stempas ontvang je uiterlijk woensdag 2 maart 2022!

De burgemeester maakt bekend dat een kiezer, tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen, op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag  
16 maart mag stemmen bij volmacht. Daarbij gelden de volgende 
regels:

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
• Bij Publiekszaken zijn gratis formulieren te krijgen voor de 

verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
• Je verzoek kan je ook digitaal indienen via www.waalwijk.nl
• Je moet het verzoek uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 indienen bij 

de burgemeester van de gemeente waar je op maandag  
31 januari als kiezer bent geregistreerd.

• Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te 
treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn  
geregistreerd in de gemeente Waalwijk.

• Als het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs.

• Een volmachtgever mag de volmacht niet intrekken of zelf 
stemmen.

Machtiging door overdracht van de stempas
• Je kan een andere kiezer die in de gemeente Waalwijk als  

kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te  
stemmen.

• Je tekent dan de achterzijde van de stempas en laat de kaart 
door de gemachtigde ook ondertekenen.

• Je draagt dan de in een volmachtbewijs omgezette stempas 
aan de gemachtigde over.

• Je moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de 
gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde  
aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

• Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas, 
kan tot en met de dag van de stemming.

• Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas 
kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, 
door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.  
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem te worden  
uitgebracht.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Willy 
Vermeulen via 0416-683456. 

Politieke partijen uit de Langstraat 
in debat bij Langstraat Kiest
Langstraat Media zendt 2 februari 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.

Zitting centraal stembureau over 
kandidatenlijsten en nummering
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn de  
gemeenteraadsverkiezingen. De voorzitter van het centraal stem-
bureau beslist (op basis van artikel I2 van het Kiesbesluit) op 
vrijdag 4 februari om 10.00 uur in de raadszaal van het stadhuis in 
Waalwijk in een openbare zitting over:
- De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een  
  politieke groepering en
- De nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze zitting is online te volgen via www.waalwijk.nl/verkiezingen 

Inspreken
Je kunt tijdens de zitting van het centraal stembureau een bezwaar 
indienen. Als je van dit recht gebruik wilt maken, moet je je uiterlijk 
3 februari vóór 17.00 uur aanmelden via verkiezingen@waalwijk.nl. 
Je ontvangt dan een e-mail waarin is aangegeven op welke manier 
je je bezwaar kenbaar kunt maken.

Plaats: Waalwijk
Datum: 31 januari 2022

De voorzitter:
Sacha C.A.M. Ausems

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

Stemmen bij volmacht bij de  
gemeenteraadsverkiezingen

 ONLINE REGELEN

Wist je dat je veel zaken bij de 
gemeente Waalwijk online kunt 
regelen? Denk aan een uittrek-
sel van persoonsgegevens of 
een verklaring omtrent gedrag. 
Maar ook een eigen verklaring 
of verhuizing regel je in de 
gemeente Waalwijk gemakkelijk 
online. Kijk voor alle zaken die 
je digitaal kunt regelen op: 
www.waalwijk.nl/onlineregelen

Wees alert voor oplichting via de telefoon!

Krijg je een raar telefoontje? 
Wees altijd alert! Oplichting 
via de telefoon komt in allerlei 
soorten voor. Criminelen bellen 
mensen op en doen zich voor 
als medewerker van een bedrijf, 
bank of instantie. Zo proberen 
ze geld of persoonsgegevens 

los te peuteren. Ze spelen vaak 
in op je gevoel door bijvoorbeeld 
aan te geven dat ze weten dat je 
nooit inlogcodes mag geven.  
Vervolgens leggen ze uit waarom 
je aan hen wél jouw inlogcodes 
kunt geven. Trap hier niet in! 
Soms vragen criminelen je om 
naar een website te gaan waar 
je zelf jouw inlogcode in moet 
toetsen. Doe dit nooit! Helpdesk-
fraude is ook een bekende oplich-
tingstruc. Bijvoorbeeld wanneer 
je zogenaamd gebeld wordt door 
iemand van 'Microsoft', die je ver-

telt dat er allerlei problemen zijn 
met je computer. Deze  
'Microsoft-bellers' proberen je 
ervan te overtuigen dat zij kun-
nen helpen, maar ondertussen 
zijn ze uit op je gegevens of geld. 

Nederlandse 06-nummers
Nieuw aan de vorm van tele-
foonfraude is dat er Nederlandse 
06-nummers worden gebruikt. 
Criminelen gebruiken het 
06-nummer van een ‘gewone’, 
onschuldige inwoner. Dit num-
mer wordt hiervoor misbruikt en 

is waarschijnlijk bemachtigd bij 
eerdere oplichtingspraktijken. 

Wat doen? 
Een officieel bedrijf belt meestal 
niet met een 06-nummer. Als 
het bedrijf of de instantie, vaak 
onder tijdsdruk, ook iets van je 
wil dan klopt het niet. Zeg dat je 
ze terugbelt, en bel vervolgens 
zelf naar het bedrijf of de in-
stantie om te vragen hoe het zit. 
Gelijk ophangen kan natuurlijk 
ook! Meld het bij de politie. 



Woensdag 2 februari 2022

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 

Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn de raadsbijeenkomsten niet  
toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen via de livestream alle  
bijeenkomsten online volgen via waalwijk.notubiz.nl/live

Waalwijks podium
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de 
raad? Dat kan tijdens het Waalwijks podium. Aanmelden kan bij de griffie. 

Donderdag 3 februari om 19:30u - Raadsvergadering
In deze raadsvergadering debatteert de raad en neemt  
een besluit over de volgende raadsvoorstellen: 

• Stedenbouwkundig ontwerp Gedempte haven
• Afhandeling motie vreemd aan de orde betreffende fietsen op de  

Promenade (Stationsstraat)
• Krediet voorbereidingskosten ontwerp en realisatie deelgebied  

Centrumentree noord
• Regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant
• Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2021-2024  

“Belofte maakt schuld”
• Financiële situatie Stichting Bergsche Maasveren
• Beleid hergebruik PFAS houdende grond

Donderdag 10 februari om 19:30u – E-Informatiebijeenkomst 
Het college informeert de raad tijdens deze informatiebijeenkomst over  
de volgende onderwerpen: 

• Datagedreven werken in Waalwijk

• Maatschappelijke activering 

AGENDA

• 

Donderdag 17 februari om 19:30u – Gespreksavond 
De raad neemt op donderdag 24 februari een besluit over de volgende  
raadsvoorstellen:

• Adviesrecht raad, participatieplicht en delegatie onder de Omgevingswet
• Oprichting landelijke Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
• Evenementenvisie Duurzaam, Dynamisch, Divers
• Aanvraag suppletie-uitkering explosieven Tweede Wereldoorlog 2021
• Kadernota 2023 GGD Hart van Brabant: Gelijke kansen op een gezond leven
• Verduurzaming sportpark De Gaard

• Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Baanbrekers 

Wilt u op 17 februari één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raads-
leden en fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór maandag 
14 februari. Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel en mail naar 
griffie@waalwijk.nl

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 WEEK 
    BLAD 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: 
Hoge Akkerweg 23 Sprang-Capelle: het bouwen van een loods (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst: 19-01-2022
Markt 11a Waalwijk: splitsen van een bovenwoning in twee appartementen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 18-01-2022
Loeffstraat 53 Waalwijk: plaatsen van zonnepanelen, een nieuwe cv-ketel en een warmtepomp (toe-
stemming wijzigen Gemeentelijk Monument, toestemming Bouw) Datum ontvangst 15-01-2022
Bremstraat 34 Waalwijk: uitbreiden woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst: 25-01-2022
Oudestraat 54 Sprang-Capelle: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 19-01-2022
Putstraat 8 Waalwijk: gebruiken bijgebouw als woning (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum ontvangst: 20-01-2022
Wilgenplantsoen 10 Waspik: bouwen van een woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Inrit/
uitweg) Datum ontvangst 21-01-2022
Bij Wilgenplantsoen Waspik (Kad. Waspik sectie M nrs. 1314): het verbouwen van een woning (toe-
stemming Inrit/uitweg, toestemming Bouw) Datum ontvangst 20-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
zijn ingetrokken:
Besoyensestraat 64 Waalwijk: plaatsen dakkapellen (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
25-10-2021
Grotestraat 294 Waalwijk: aanleggen tijdelijke bouwuitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum  
ontvangst 21-10-2021
Procedure 1a is van toepassing.

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:
Pompweg naast nr 4 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nrs. 765, 768, 769, 775 en 778): het realiseren 
van een bedrijfsgebouw met hal en kantoor (toestemming Inrit/uitweg, toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 26-01-2022
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 1 t/m 5, 7 t/m 19, 24 t/m 27, 29, Paul Dukasstraat 2 t/m 14 even, 11 t/m 19 on-
even, Edouard Lalostraat 2 t/m 18 even, 1 t/m 19 oneven, Bizetstraat 12 en 16, 9 t/m 15 oneven, Gou-
nodstraat 13 t/m 19, Fauréstraat 1 t/m 17 oneven Willaertpark 1 t/m 31 en 35, oneven Waalwijk: het 
onderhouden van 94 woningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 19-01-2022
Burgemeester van Dijkstraat 18 Sprang-Capelle: bouwen van een bijgebouw en erfafscheiding (toe-
stemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 26-01-
2022
Wendelnesseweg-Oost 136 Sprang-Capelle: aanpassen van zijgevel van woning (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 25-01-2022
César Francklaan 10 Waalwijk: plaatsen nokverhogende dakkapel en plat afgedekte dakkapel (toe-
stemming Bouw) Datum bekendmaking 26-01-2022
Dijkstraat 31 Sprang-Capelle: verbouwen van een woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Han-
delen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 27-01-2022
Mr. van Coothstraat 49 Waalwijk: vervangen dakkapellen (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 28-01-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

UITGEBREIDE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
Eikendonklaan 2 Waalwijk: brandveilig gebruik van een verzorgingstehuis (toestemming Brandveilig 
gebruik bouwwerk) Datum ter inzagelegging besluit 03-02-2022 
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Putstraat 83a Waalwijk: gebruik pand ten behoeven van kamergewijze verhuur aan maximaal 5 perso-
nen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-01-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNNINGEN

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN  
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
- ANWB Verkeersproject Streetwise en tijdelijke wegafsluiting van de Wilhelminastraat in Waspik op 
dinsdag 15 februari 2022 van 08.00 uur tot 12.15 uur. Besluit verzonden op 28 januari 2022.

VERKEER

GEMEENTE WAALWIJK INTREKKEN VAN EERDER GENOMEN VERKEERSBESLUITEN 
AANGAANDE DE STRAAT NEMERLAER IN SPRANG – CAPELLE EN HET INSTELLEN 
VAN ÉÉNRICHTINGSVERKEER NEMERLAER UITGEZONDERD (BROM-) FIETSERS IN 
SPRANG – CAPELLE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten om eerder genomen verkeersbesluiten 
in te trekken aangaande de straat Nemerlaer in Sprang – Capelle en het instellen van éénrichtings-
verkeer Nemerlaer uitgezonderd (brom-) fietsers in Sprang – Capelle.
 
Het verkeersbesluit is op woensdag 2 februari gepubliceerd in de digitale versie van het gemeen-
teblad en ligt tot woensdag 16 maart 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.

VERKEERSBESLUITEN 27 JANUARI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren recht voor de deur van Hendrikus Chabotstraat 98 in Sprang - Capelle alleen toe te 
staan ten behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Hendrikus Chabotstraat 
98 in Sprang-Capelle, door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het 
RVV 1990;

Bovenstaand besluit is op 27 januari 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

Het college van Waalwijk heeft besloten: 
- het parkeren recht voor de deur van Brem 2 in Sprang - Capelle alleen toe te staan ten behoeve 
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Brem 2 in Sprang-Capelle, door het 
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 27 januari 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende 
gehandicaptenparkeerplaats op Brem 2 in Sprang- Capelle op te heffen. 
Bovenstaand besluit is op 27 januari 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.
 
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, Al-
tenaweg. 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 nutsvoor-
zieningen. Omleiding via Weteringweg en De Kroonweg. 
St.Crispijnstraat vanaf nr. 85 tot aan St. Antoniusplein: 26-01-2022 t/m 19-02-2022 i.v.m. aanleg 
riolering en bestrating. 
Midden Brabantweg tussen van Schijndelstraat en Schutweg: 07-02-2022 t/m 11-02-2022 i.v.m. 
werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via omliggende wegen.

Sprang-Capelle: 
Kruisvaart tussen Dullaertweg en Wendelnesseweg: 17-01-2022 t/m 06-02-2022 i.v.m. aanbren-
gen 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, Geallieerden-
weg, Juffrouwsteeg, Willem van Gentsvaart, Poolsestraat en Nieuwevaart.

Waspik: 
Geen wegafsluitingen.

ALGEMENE BEKENDMAKING

NOTA BODEMBEHEER
Het college van Waalwijk heeft besloten om zoals het staat in artikel 49 van het Besluit bodem-
kwaliteit volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de Nota Bodembeheer 
vrij te geven voor inspraak. 

De Nota Bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en 
baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. In de Nota bodembeheer staat het 
bodembeleid van de deelnemende gemeenten, waarvan Waalwijk er 1 is, beschreven en de bijbe-
horende beleidsregels. De betrokken wet- en regelgeving voor het tijdelijk opslaan en toepassen 
van grond en baggerspecie is beschreven in het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembe-
scherming, dan wel het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Inzage
De Nota Bodembeheer ligt met ingang van donderdag 3 februari 2022 zes weken voor belang-
hebbenden ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang 
Winterdijk, tijdens openingstijden: maandag t/m  vrijdag: 8.30-17.00 uur en op dinsdag- en don-
derdag avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondopenstelling is de inhoudelijk betrokken medewer-
ker niet aanwezig).  

De Nota Bodembeheer is met bijbehorende documenten ook op de website van de gemeente 
als pdf te bekijken www.waalwijk.nl. De documenten staan op de pagina ruimtelijke plannen in 
procedure bij het kopje Diversen. 

Zienwijze indienen
Tijdens de zes weken van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
een zienswijze indienen over de Nota Bodembeheer met bijbehorende documenten.

Zienswijzen kunt u sturen naar de raad van de gemeente 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 gemeente-
lijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handteke-
ning en onder vermelding van zienswijze op Nota Bodembeheer.

Als u een mondelinge zienswijze wilt geven kunt u contact opnemen met mevrouw  Raats-Leen-
ders van Team Ruimte, Economie en Werk. Van deze mondelinge zienswijze wordt een beknopt 
verslag gemaakt. U kunt mevrouw Raats-Leenders bereiken via nummer 0416 – 683 456 of via 
email: eraats@waalwijk.nl

GEMEENTERAADSVERKIEZING WAALWIJK 2022 TER INZAGELEGGING  
KANDIDATENLIJSTEN 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op maandag, 14 maart, dinsdag 15 maart en 
woensdag 16 maart 2022 te houden gemeenteraadsverkiezing maakt bekend, dat de op maan-
dag 31 januari 2022 ingeleverde en op dinsdag 1 februari 2022 door het centraal stembureau 
onderzochte kandidatenlijsten – met de vereiste ondersteuningsverklaringen (ingevolge het be-
paalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet), na de zitting van het centraal stembureau op 4 februari 
2022 voor een ieder ter inzage worden gelegd bij:

Team Publiekszaken
Taxandriaweg 6
5141 PA  Waalwijk

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 ge-
noemde 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 verblijf-
plaats. 
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 ston-
den ingeschreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt: 
• C. Puchades Torrado, geboren op 23-02-1995, de datum van het voornemen is 21-12-2021. Het 

besluit is genomen op 26-01-2022.
• A.B. Petrov, geboren op 18-06-1993, de datum van het voornemen is 06-01-2022. Het besluit is 

genomen op 27-01-2022
• L.V. Kranauskas, geboren op 31-03-1989, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het be-

sluit is genomen op 27-01-2022

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 Ne-
derland, en ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) met een onbekende verblijf-
plaats. 
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 per-
sonen staan ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• V.C. Gavris, 18-04-1982, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• J.S. Kopowka, 16-12-1993, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• M.A. Caporale Perez, 11-07-2000, de datum van het voornemen is 27-01-2022 
• J.A. Torres Rojas, 26-06-1996, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• B. Galvez Szecsi, 15-05-1999, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• L. Kucharski, 07-01-1981, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• T.M. Leite Mota Oliveira, 04-10-1998, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• B.M. Lourenco Ferreira, 07-01-1981, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• L.F. Bruno Miguel, 06-01-1994, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• A.T. Tosto, 20-03-1992, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• C.S. Veiga Lopes Loureiro, 23-09-1972, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• J. Nidzgorski, 17-07-1996, de datum van het voornemen is 27-01-2022
• L.D. Agudelo Castro, 06-07-1982, de datum van het voornemen is 27-01-2022

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 ge-
stuurd. 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 schrifte-
lijk 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. 


