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Stop CO-vergiftiging

• ww

Wat is een CO-vergiftiging?
Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat ontstaat bij een
onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout. Het is een
echte sluipmoordenaar: je ziet, proeft of ruikt koolmonoxide niet.
Je kunt door een CO-vergiftiging klachten krijgen, zoals hoofdpijn,
misselijkheid en duizeligheid. Je kunt zelfs bewusteloos raken of
overlijden.
Hoe kan ik een CO-vergiftiging voorkomen?
• Ventileer: zet 7 dagen per week en 24 uur per dag een rooster
open of een raam op een kiertje.
• Controleer: laat je verwarmingstoestel zoals cv-ketel, geiser
of kachel, minimaal één keer per jaar door een gecertificeerd
vakman controleren.
• Alarmeer: zorg voor je eigen veiligheid en plaats een COmelder, in ieder geval in de ruimte van het verwarmingstoestel.
Kijk voor meer informatie op www.co-wijzer.nl

Young Warriors ontmoeten
schrijfster Yvonne Keuls

Maud, Jagr, Jayden, Lisa en Janne zetten zich in om kinderarmoede
en alles wat daarmee samenhangt, bespreekbaar te maken.
Maud, Jayden en Jagr doen dit al vanaf het moment dat ze in groep
8 het onderwerp met Guus Geisen en Marlies Beeks onderzochten.
Zij maakten toen met nog drie andere kinderen de documentaire
“Geef nooit op”. Lisa en Janne zijn later aangesloten.
Aandacht kinderarmoede
Nu - als leerlingen van de tweede klas Voortgezet Onderwijs vragen ze nog steeds aandacht voor bestrijding van kinderarmoede.
Vooral ook omdat ze zien dat de rijken steeds rijker en de armen
steeds armer worden. Het aantal gezinnen dat in armoede leeft
neemt toe. Zij willen onderzoeken wat deze gezinnen nu echt
nodig hebben. Wat en wie kan hen helpen om uit deze ongewenste
situatie te komen.
Yvonne Keuls
Schrijfster Yvonne Keuls (1931) doet via haar boeken, toneelstukken
en optredens al jarenlang verslag van het falen van instanties
(politie, GGD, kindertehuizen, opvangcentra) voor jongeren. Haar
boeken gaan over echte jonge mensen, voor wie zij zich met hart
en ziel inzet. Ze beschermt kinderen tegen instanties, terwijl
instanties nu juist deze kwetsbare kinderen zouden moeten
beschermen. Een prachtig voorbeeld voor onze Young Warriors.
Zij stemt in met een gesprek na haar voorstelling in de Leest.

Kiek die fiets en maak kans op
een WATT e-bike t.w.v. € 1399,-!
Koning Winter zorgt voor fietsgeluk! Als de temperatuur rond het
vriespunt 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

Oprechte belangstelling
Ongelooflijk kwiek schuift Yvonne Keuls om half zes aan en met
oprechte belangstelling luistert ze naar de verhalen van de
kinderen. Ze prijst hun inzet en geeft aan dat de kracht van een
Warrior zit in het nooit opgeven. Leg je niet neer bij leven in
armoede, maar kom in actie en blijf geloven in jezelf, dan komen
er altijd mensen die bereid zijn je te helpen. Ze vertelt over de
huurschulden van het opgerichte opvanghuis, het vinden van
woonruimte voor hulpbehoevenden in de Haagse Schilderswijk en
hoe daar uiteindelijk steun kwam. Ze vertelt ook over de armoede,
die ze zelf gekend heeft in en net na de oorlog en hoe ze in de
Schilderswijk aan 63 kinderen in een klas les moest geven zonder
materialen. En ook dat lukte. In de zaal vandaag een leerling uit die
klas, die haar nog dankbaar is voor wat zij voor hem heeft betekend.

BOOSTERPRIK
ZONDER AFSPRAAK
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

LANGSTRAAT
KIEST
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.
Elke woensdagavond om 19 uur
live op TV én radio.

LANGSTRAAT TV LIVE
LANGSTRAAT FM 106.8
www.langstraatkiest.nl

COLOFON
Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.

Levensmotto
Deze tijd heeft haar duidelijk gemaakt wat haar te doen stond in dit
leven. Ze doet dat tot op heden met heel veel passie. In haar laatst
verschenen boek Gemmetje Victoria noteert ze haar levensmotto
voor de Young Warriors “Voorwaarts! Te paard! Ten aanval!”
Ze vindt het fantastisch wat de Young Warriors aangestuurd door
Guus Geisen en Marlies Beeks hebben opgepakt, daarin gesteund
door de gemeente Waalwijk en gestimuleerd door wethouder Dilek
Odabasi. Ze sluit af met de woorden: “Gewoon doen, kom in actie
en blijf dit doen. Wat jullie in gang hebben gezet is zo belangrijk!”

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk
Contactgegevens:
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
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AGENDA
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 'aanmelden en informatie'.
BESLUITEN RAADSVERGADERING OP 3 FEBRUARI MET VERVOLG OP
8 FEBRUARI
Op 3 februari was er een openbare raadsvergadering welke op 8 februari is
voortgezet. De besluitenlijst van deze vergaderingen vindt u op
www.waalwijk.nl/stad-en-bestuur of neem contact op met de griffie.
AGENDA
Bij het ter perse gaan van deze krant heeft de persconferentie van dinsdag
15 februari nog niet plaatsgevonden. Of de gespreksavond voor belangstellenden fysiek toegankelijk is, wordt na 15 februari gecommuniceerd via
onze communicatiekanalen. Belangstellenden kunnen via de livestream alle
bijeenkomsten online volgen via waalwijk.notubiz.nl/live

DONDERDAG 17 FEBRUARI OM 19:30U – GESPREKSAVOND
Er zijn geen raadsvoorstellen geagendeerd waarover de raad
in gesprek gaat met inwoners.
Daarnaast behandelt te raad 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
• Voorstel coulance annuleringen sportverenigingen
De raad neemt op donderdag 24 februari een besluit over deze raadsvoorstellen.

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.

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

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 omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Frederik Hendrikhof 49 Waalwijk: plaatsen van een overkapping (toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 04-02-2022
Stijn Streuvelsstraat 35 Waalwijk: het gebruiken van een pand ten behoeve van kamergewijze verhuur
aan maximaal 5 personen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels Datum ontvangst 0402-2022
Taxandriaweg 15 Waalwijk: plaatsen extra roldeur en wijzigen uitrit (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 09-02-2022
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:
Havendries 10 Waspik: plaatsen van een schutting (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
11-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning
niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Prof. Keesomweg 3 Waalwijk: plaatsen van een carport (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
11-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Grotestraat 235a Waalwijk: het verbouwen van een appartement (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 08-02-2022
Meerdijk Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nr. 5857): dunning bosstrook (toestemming Kap) Datum
bekendmaking 08-02-2022
Mechelenstraat 8 Waalwijk: wijzigen van het gebruik van een bijgebouw (toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 08-02-2022
Altenaweg 18 Waalwijk: gebruiken pand voor kamergewijze verhuur inclusief verruiming van de
tijdelijke instandhoudingstermijn met 5 jaar (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 11-02-2022
Waspiksedijk 25 Sprang-Capelle: plaatsen twee dakkapellen en vervangen kozijnen aan de voorkant
van een woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 11-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:
Nieuwevaart 93 Sprang-Capelle: het intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) vanwege inzet van de inrichting als saneringslocatie met extern salderen onder de Wet natuurbescherming (toestemming Milieu) Datum bekendmaking 10-02-2022
Winterdijk 2 Sprang-Capelle: het intrekken van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) vanwege inzet van de inrichting als saneringslocatie met extern salderen onder de Wet natuurbescherming (toestemming Milieu) Datum bekendmaking 14-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zijn genomen:
Grotestraat 321 t/m 321d en Grotestraat 323 en 323a Waalwijk: intrekken nummeraanduidingen 321,
321b, 321d en 323, vaststellen nummeraanduidingen 323, 323a, 321b en 321. Datum bekendmaking
09-02-2022
Mechelenstraat 8 Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 8a. Datum bekendmaking 08-02-2022
Grotestraat 235a Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 235a en 235c Datum bekendmaking 0802-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

RUIMTELIJKE ORDENING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘NIEUWEVAART 89-93 E.O. SPRANG-CAPELLE’

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 89-93 e.o.
Sprang-Capelle’ met ingang van 17 februari a.s. gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.
Het plan heeft betrekking op de sanering van rundveebedrijf aan de Nieuwevaart 89 en 93 in SprangCapelle. Hiervoor in de plaats worden vier woonbestemmingen gerealiseerd in combinatie met de
aanleg van natuur. De bestaande bedrijfswoningen worden herbestemd tot reguliere woningen en
er worden twee bouwvlakken voor woningen toegevoegd: één aan de Nieuwevaart en één aan de 1e
Wittedijk.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwevaart 89-93 e.o. Sprang-Capelle’ kan gedurende openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6
(bezoekersingang Winterdijk). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via www.waalwijk.nl/
ruimtelijkeplannen. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.BPNieuwevaart8993-ON01.
Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de
digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.
Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan
kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de
raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk.
Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is 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. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via
https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moetvoldoen_3901/.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683870.

VERKEER
WEGAFSLUITINGEN

De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitingen kijk op www.waalwijk.nl.
Afsluitingen duren zoveel korter of langer als noodzakelijk is.
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.
Mede / Geerde / Erve: 14-02-2022 t/m 29-07-2022 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden 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.
Herikstraat: 14-02-2022 t/m 15-04-2022 i.v.m. reconstructie.
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 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:
•
A.C. Zastran, geboren op 02-08-1999, de datum van het voornemen is 22-12-2021. Het besluit is genomen op 04-02-2022
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 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
W. Garcia Ramirez, 27-04-2000, 07-02-2022
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 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 0416683456.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften
(verordeningen) elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl
Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd:
001 - Algemene plaatselijke verordening gemeente Waalwijk 2021
002 – Aanwijzen collectieve dagen voor de horeca 2022
004 - Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Waalwijk 2022
005 – Mandaatregeling Waalwijk 2022
006 - Nadere regels plaatsen verkiezingsborden gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk
liggen deze ook ter inzage.
Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer 0416-683456.

