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COLOFON

Op deze pagina lees je  

wekelijks informatie van  

de gemeente Waalwijk.

Bezoekadres:

Taxandriaweg 6, Waalwijk

Contactgegevens: 

Telefoon: 0416-683456

WhatsApp: 06-27349254

E-mail: info@waalwijk.nl

Website: www.waalwijk.nl

Vanaf 28 januari is de gemeente- 
lijke belastingaanslag 2022 
verspreid. Ben je het niet eens 
met de aanslag? Neem dan 
telefonisch contact op met de 
gemeente via 0416-683456. 

Komen we er niet uit? Dan kun 
je zelf heel makkelijk bezwaar 
maken. Bezwaar maken is 
altijd gratis en je hebt hier geen 
gespecialiseerd bureau voor 
nodig. Je kunt eenvoudig via 

Gezocht: deelnemers voor dans-
project Gouden Dans
Theater de Leest, Kunstencentrum Waalwijk en het Schoenen-
kwartier zoeken nog vijftien deelnemers voor het sociaal-culturele 
dansproject Gouden Dans.

'Gouden Dans' is zes jaar geleden opgericht om voorstellingen 
te maken met groepen ouderen die bestaan uit kwetsbare en 
minder kwetsbare mensen. In ongeveer 20 weken werken vier 
groepen senioren op dinsdagen of woensdagen onder leiding van 
choreograaf Ireen Kurvers en haar team aan een Rhythm & Shoes. 

Het onderwerp schoenen vraagt om ritme en vanwege Covid-19  
om afstand. Dat vormt het vertrekpunt voor de voorstelling.  
Samen met de deelnemers worden de danspassen uitgewerkt in 
fraaie patronen in de ruimte. Door eenvoudig te beginnen met 
lopen, ontstaan er spannende figuren en composities in een 
organisch proces. Het eenvoudige vertrekpunt geeft iedereen de 
kans om in te stappen en mee te dansen.  
De uitvoering/voorstelling vindt plaats op zondag 12 juni.
 
Ze zoeken nog ongeveer vijftien deelnemers. Er is met name plek 
op de dinsdag. Nieuwe deelnemers kunnen de hele maand februari 
instappen. Deelname kost € 95,-,  maar mochten de financiën een 
probleem zijn, dan is daar een oplossing voor. Mocht je vragen 
hebben, dan kun je mailen naar sknopper@deleest.nl

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 
boosterprik is het belangrijk 
dat je 18 jaar of ouder bent 
én drie maanden of langer 
geleden je laatste vaccinatie of 
coronabesmetting hebt gehad. 
LET OP: er zijn enkele dagen 
dat er in Waalwijk niet op vrije 
inloop wordt geprikt. Bekijk alle 
data en openingstijden op  
www.ggdhvb.nl/ 
prikkenzonderafspraak

BOOSTERPRIK 
ZONDER AFSPRAAK

Bezwaar maken tegen  
gemeentelijke belastingaanslag?

Klankbordgroep Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat in de 
schijnwerpers

Kiek die fiets en maak kans op een WATT e-bike t.w.v. € 1399,-!

Waterschap Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, 
gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer werken samen om de 
komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te 
realiseren. Deze organisaties doen dit samen met de omgeving. Met 
belangenorganisaties en bewoners uit het gebied wordt gesproken 
over hun wensen voor natuur, wonen, werken en recreëren. Hiermee 
wordt rekening gehouden als dit past binnen de uitgangspunten van 
het project. Vorig jaar werd een klankbordgroep opgericht. 

Tijdens de overleggen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod: 
planning van werkzaamheden, voorkomen en aanpak van overlast 

voor omwonenden en verkeer en ook inrichtingsaspecten voor het 
natuurgebied. Inmiddels is de klankbordgroep al twee keer samen-
gekomen. Een korte terugblik: 

“Het is goed om in gesprek te gaan met de aannemer, de provincie 
en het waterschap. Wij als belanghebbenden kijken met een net wat 
andere blik en kunnen op deze manier de uitvoering helpen. Extra 
aandacht voor verkeersveiligheid, werk aan of bij historische stuwen, 
of vragen over maaisel dat wordt uitgestrooid“, vertelt Marianne 
Hoefnagel. “Ook bespreken we de impact van de waterpeilverhoging 
op gebouwen, monumentale bomen en omliggende gronden en 
de voortgang van deelprojecten zoals in de Binnenbijster. Ik vind 
het belangrijk dat we goed geïnformeerd zijn over dit belangrijke 
sluitstuk van het project. Door de samenwerking die nu ontstaat 
tussen stakeholders en uitvoering worden voor het hele gebied 
hobbels op de weg eerder gesignaleerd en opgelost. De ervaring 
leert dat de aannemer snel reageert bij opmerkingen.” 
 
Via de achterban worden de leden van de klankbordgroep gevoed 
met vragen of opvallende zaken. Het project wordt door hen  
kritisch gevolgd en voorgestelde oplossingen worden samen 
besproken. Meer informatie over de klankbordgroep: Marianne 
Hoefnagel, secretaris ANV Slagenland en/of René de Bont via  
06-2358 6485 of info@landelijkbrabant.com

www.waalwijk.nl/belastingloket 
digitaal jouw bezwaar indienen. 
Je hebt hiervoor jouw DigiD 
nodig. Je kunt ook schriftelijk 
jouw bezwaar indienen. Een  
brief met jouw motivering, naam 
en adres, burgerservicenummer 
(BSN) en handtekening is 
daarvoor voldoende. Let op: je 
kunt bezwaar maken tot zes 
weken nadat de belasting- 
aanslag is verzonden.

Koning Winter zorgt voor fietsgeluk! Als de temperatuur rond het vries-
punt is en er een stralend zonnetje aan een blauwe hemel staat, dan is 
het echt genieten op de fiets. De route die je vaker neemt ziet er na een 
nacht met vorst namelijk opeens heel anders uit. Witte takken aan de 
bomen, bevroren sloten en velden vol rijp. De snelfietsroute F261 wordt 
uitstekend onderhouden en strooiprotocollen zorgen ervoor dat je goed 
kunt fietsen. Ontdek het nu zelf en maak daarmee gelijk kans op een 
WATT e-bike ter waarde van €1399,- én een unieke Van Gogh fietstas! 

Wat moet je doen?
• Maak een foto van je winterse fietsrit op de F261 en zorg dat het 

duidelijk is dat je op de fiets bent.
• Plaats hem op je Facebook of Instagram kanaal en gebruik 

#kiekdiefiets én #F261.
• Tag @onsbrabantfietst en @gemeentewaalwijk en je maakt kans!
• Kijk voor meer informatie en de spelregels op www.sjees.nl/

kiekdiefiets-f261.

LANGSTRAATLANGSTRAAT
KIESTKIEST

In Langstraat Kiest presenteren 
politici uit Waalwijk, Loon op 
Zand, Dongen en Heusden hun 
verkiezingsprogramma en gaan 
ze met elkaar in debat over 
belangrijke maatschappelijke 
thema’s en vraagstukken.

LANGSTRAAT FM 106.8
LANGSTRAAT TV LIVE

www.langstraatkiest.nl

Elke woensdagavond om 19 uur 
live op TV én radio.
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Woensdag 9 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 
verzoeken u hiervoor contact op te 
nemen met de frontoffice bouwen, 
wonen en leefomgeving van team 
Vergunningverlening & Belastingen via 
het algemene nummer 0416-683456. 

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.

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.

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.

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-West-Brabant, 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-West-Brabant, 
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

BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN VAN DE RAAD 

 
 
   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. Voor de contactgegevens: zie het kader 'informatie en aanmelden'. 

 
AGENDA 
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

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

  

     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.

 
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 raadsleden 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.

 
   AANMELDEN EN INFORMATIE 
   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.



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:

Elzenweg 29 Waalwijk: uitoefenen tijdelijke magazijnverkoop op 12 t/m 14 mei 2022 en 3 t/m 5 no-
vember 2022 (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 25-01-2022
Dijk Zuidzijde Zuiderafwateringskanaal (Kad. Capelle sectie O nr. 918): het uitbreiden van laag-
spanningsnet Enexis ten behoeven van Gemaal (toestemming  werk of werkzaamheden uitvoeren) 
Datum ontvangst 15-12-2021
Grotestraat 92 Waalwijk: plaatsen 28 zonnepanelen (toestemming Bouw, toestemming wijzigen Ge-
meentelijk Monument) Datum ontvangst 22-01-2022
Schumannstraat 9 Waalwijk: het bouwen van een erker aan voorgevel woning (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 31-01-2022
Meerdijk Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nummer 5857): dunning van bosstrook (toestemming 
Kap) Datum ontvangst 01-12-2021
Kerkstraat 8 Sprang-Capelle: het plaatsen van 15 zonnepanelen (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 26-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is 
ingetrokken:
Blyde Incomstelaan 24 Waalwijk: uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk door middel van een 
dakopbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 25-01-2022
Procedure 1a is van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Burgemeester van der Klokkenlaan 21 Waalwijk: bouwen van een bijgebouw (toestemming Bouw, 
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 31-01-2022
De Kroonweg 2 Waalwijk: het aanleggen van een uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekend-
making 03-02-2022
Mgr. Zwijsenstraat 10 Waalwijk: bouwen van een appartement (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Mechie Trommelenweg Waalwijk:(Kad. Waalwijk sectie K nr. 925): het plaatsen van een satelliet scho-
tel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 31-01-2022
Putstraat 8 Waalwijk: gebruiken bijgebouw als woning (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum bekendmaking 31-01-2022
Kloosterwerf 23 Waalwijk:  het vervangen van deuren, een tweetal dakramen en het riet op het dak 
(toestemming wijzigen Gemeentelijk Monument) Datum bekendmaking 09-02-2022
Burgemeester de Geusstraat 73 Waalwijk: het bouwen van een woning (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 02-02-2022
Zuidhollandsedijk 22 Sprang-Capelle: verbouwen van een woning (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 03-02-2022
Molenplein 14 Sprang-Capelle: plaatsen van een dakkapel (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 03-02-2022
St. Antoniusstraat Waalwijk: het kappen van 17 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 
02-02-2022
Vrouwkensvaartsestraat 45 Waspik: het bouwen van een loods (toestemming Bouw) Datum bekend-
making 04-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Dijk Zuidzijde Zuiderafwateringskanaal (Kad. Capelle sectie O nr. 918): het uitbreiden van laagspan-
ningsnet Enexis ten behoeven van Gemaal (toestemming werk- of werzaamheden uitvoeren) Datum 
bekendmaking 02-02-2022 
Grotestraat 316 Waalwijk: het kappen van 1 boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking 03-02-
2022
Gansoyensesteeg A 1563 Waalwijk: het aanbrengen van 15 vissteigers (toestemming Bouw, toestem-
ming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 03-02-2022
Kloosterweg 7 Waalwijk: het plaatsen van een dakkapel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
03-02-2022
Orteliuslaan 33 Waalwijk: aanleg inrit/uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 04-
02-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
UITGEBREIDE PROCEDURE
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:
Industrieweg 1 Waspik: intrekken vergunning propaantank (toestemming Milieu) Datum ter inzage-
legging besluit 10-02-2022  
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 
 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraan-
duiding is genomen:
Burgemeester de Geusstraat 73 Waalwijk: het bouwen van een woning (nummeraanduiding 73 is 
vastgesteld) Datum bekendmaking 02-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

MILIEU

WET MILIEUBEHEER
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 inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
Theuns Jacht Techniek B.V.,  Scharlo 13 Waspik

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 februari 2022 tot en met  
9 maart 2022. 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 Ver-
gunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

VERKEER

VERKEERSBESLUITEN 3 FEBRUARI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren recht voor de deur van Venrode 28 in Waalwijk alleen toe te staan ten behoeve van 
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Venrode 28 in Waalwijk, door het plaatsen 
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 3 februari 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren recht voor de deur van Wim Sonneveldstraat 48  in Waalwijk alleen toe te staan 
ten  
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Wim Sonneveldstraat 48  in 
Waalwijk, door het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 
1990;
Bovenstaand besluit is op 3 februari 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 4 FEBRUARI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren recht voor de deur van Touwerij 46 te Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve 
van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Touwerij 46 te Waalwijk, door het plaat-
sen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 4 februari 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:
Burg. Grotenhuisstraat / Burg. Verschuerenstraat: 15-11-2021 t/m 18-03-2022 i.v.m reconstructie. 
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
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.
Mede / Geerde / Erve: 14-02-2022 t/m 29-07-2022 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden wor-
den in fases uitgevoerd. De wijk is ten allen tijden bereikbaar via één toegangsweg.
Grotestraat t.h.v. Markt / Raadhuisplein: 08-02-2022 t/m 11-03-2022 i.v.m. reconstructie. Verkeer 
wordt ter plaatse omgeleid.

SPRANG-CAPELLE:
Tolweg, direct ten noorden van Halvezolenpad: 21-02-2022 t/m 13-03-2022 i.v.m. aanleg buis. 
Omleiding via Juffrouwsteeg, Geallieerdeweg, Vrouwkensvaartsestraat, ’t Vaartje, Waspiksedijk.

WASPIK:
Geen wegafsluitingen

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 ge-
gevens 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 uit-
geschreven 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 be-
sluit stonden ingeschreven, waarin het besluit aan hen bekend wordt gemaakt: 

• A. Bogdanovs, geboren op 13-01-1987, de datum van het voornemen is 07-01-2022. Het be-
sluit is genomen op 31-01-2022

• B.J. Posmyk, geboren op 26-05-1988, de datum van het voornemen is 07-01-2022. Het be-
sluit is genomen op 31-01-2022

• G. Hiho, geboren op 11-03-1978, de datum van het voornemen is 07-01-2022. Het besluit is 
genomen op  
31-01-2022

• K. Archihovska, geboren op 26-08-1990, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 
besluit is genomen op 31-01-2022

• C.M. Dascalescu, geboren op 30-10-1992, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 
besluit is genomen op 31-01-2022

• A.S. Cseh, geboren op 12-02-1993, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het besluit 
is genomen op 31-01-2022

• L. Lagrotta Castro, geboren op 28-09-1992, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 
besluit is genomen op 31-01-2022

• J.G.P. Spierings, geboren op 09-10-1964, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 
besluit is genomen op 31-01-2022

• M.S. Popa, geboren op 17-05-1985, de datum van het voornemen is 22-12-2022. Het besluit 
is genomen op 31-01-2022

• G. Zarauz Echevarria, geboren op 26-04-1969, de datum van het voornemen is 22-12-2021. 
Het besluit is genomen op 31-01-2022

• D. Fernandez De Cos, geboren op 17-01-1988, de datum van het voornemen is 22-12-2021. 
Het besluit is genomen op 31-01-2022

• A.C dos Santos Vicente, geboren op 05-01-1952, de datum van het voornemen is 22-12-2021. 
Het besluit is genomen op 31-01-2022

• T. Szabó, geboren op 06-10-1991, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het besluit is 
genomen op  



31-01-2022
• A. Vera Hernandez, geboren op 17-03-2000, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 

besluit is genomen op 31-01-2022
• M. Gyurkó, geboren op 31-10-1996, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het besluit is 

genomen op 31-01-2022
• S. Carrión Miralles, geboren op 14-06-1998, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 

besluit is genomen op 31-01-2022
• A. Murillo Jimenez, geboren op 28-09-2000, de datum van het voornemen is 07-01-2022. Het 

besluit is genomen op 03-02-2022
• J. Kancian, geboren op 30-01-1982, de datum van het voornemen is 07-01-2022. Het besluit is 

genomen op 03-02-2022
• A.B. Almeida Moniz Noronha, geboren op 19-12-1994, de datum van het voornemen is 11-01-

2022. Het besluit is genomen op 03-02-2022
• O. Torres Chavez, geboren op 11-05-1997, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het be-

sluit is genomen op 03-02-2022
• Y. Alberto Alvarez, geboren op 02-05-1996, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het 

besluit is genomen op 03-02-2022
• A. Nitu, geboren op 23-05-1998, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het besluit is 

genomen op 
03-02-2022

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 gege-
vens in de BRP juist is. Daarom is het college van plan de adresgegevens van de hieronder ge-
noemde 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 per-
sonen staan ingeschreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
E. Stacescu, geboren op 25-05-1980, de datum van het voornemen is 03-02-2022.
V.O. Stacescu, geboren op 25-08-1979, de datum van het voornemen is 03-02-2022.
C. Mogollon Igea, geboren op 12-10-1998, de datum van het voornemen is 03-02-2022.
T.J. Hanusz, geboren op 08-02-1960, de datum van het voornemen is 03-02-2022.

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 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. 


