Woensdag 23 februari 2022

Stempas en stemmen bij
volmacht

• ww

Twee ondernemers ontvangen
Fairtrade certificaat
De gemeente Waalwijk heeft er weer twee Fairtrade gecertificeerde
ondernemers bij. Onze ambitie om een Fairtrade gemeente te
worden komt hiermee steeds dichterbij. En daar zijn we trots op.
Wethouder Dilek Odabasi overhandigde de certificaten vorige week
vol trots aan borrelrestaurant James uit Sprang-Capelle en eetcafé
Kluis 8 uit Waalwijk. Dat deed ze samen met Stijn Aarts en Maureen
Barkey van Werkgroep Fairtrade Gemeente Waalwijk.
Borrelrestaurant James
Eigenaar Arno Heijkoop weet al jaren wat bewust leven en eten
is. Het is daarom ook niet gek dat hij koffie, suiker en koekjes van
Fairtrade gekozen heeft. En in de keuken is kok Ruben van plan om
in elk seizoenstoetje een Fairtrade product te verwerken. Op dit
moment gebruikt hij Fairtrade bananen.

OPENINGSTIJDEN
KROKUSVAKANTIE
In verband met de krokusvakantie is het stadhuis
gesloten op:
•
•

maandag 28 februari
dinsdag 1 maart

Storingsmeldingen kun je
online doorgeven via
www.waalwijk.nl
Is het spoedeisend? Bel dan
0416-683456 en volg het
keuzemenu.

BOOSTERPRIK
ZONDER AFSPRAAK

Uiterlijk 2 maart 2022 ontvang je je stempas voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. Heb
je geen stempas ontvangen of ben je deze kwijtgeraakt? Vraag
dan uiterlijk vrijdag 11 maart een vervangende pas aan. Dat kan
tot 17.00 uur digitaal via www.waalwijk.nl of op het stadhuis,
Taxandriaweg 6 in Waalwijk.
Stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend dat een kiezer bij de
gemeenteraadsverkiezing op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart
en woensdag 16 maart 2022 bij volmacht mag stemmen.

					
Borrelrestaurant James
Eetcafé Kluis 8
Rob van Beek van Kluis 8 presenteert Fairtrade koffie, thee, suiker
en koekjes aan zijn klanten. Kok Maarten gebruikt in zijn keuken
Fairtrade producten zoals rijst, kokosmelk, limoenen en citroenen.
Verder hebben zij een kleine kaart waarbij zij biologische producten
verwerken.

Daarbij gelden de volgende regels:
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
• Bij Team Publiekszaken van de gemeente zijn gratis
formulieren te krijgen voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
• Je kunt je verzoek ook digitaal indienen via www.waalwijk.nl
• Je moet het verzoek uiterlijk vrijdag 11 maart indienen bij de
burgemeester van de gemeente waar jij op maandag 31 januari
als kiezer bent geregistreerd.
• Degene die als gemachtigde optreedt, 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.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
• Je kan iemand anders machtigen om voor je te stemmen.
• Je tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de
kaart ook door de gemachtigde ondertekenen.
• Je draagt de, aldus 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 twee volmachten aannemen.
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden
uitgebracht.
Meer weten?
Neem dan contact op met Team Publiekszaken per mail via
verkiezingen@waalwijk.nl

					
Eetcafé Kluis 8
Fairtrade producten
Door het gebruiken van Fairtrade producten investeren we in
mensen in ontwikkelingslanden. Via Fairtrade ontvangen zij een
eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige
omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem
lange werkdagen. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke
productieprocessen. Zo dragen we samen een steentje bij aan het
eerlijker maken van de wereld.

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

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

LANGSTRAAT KIEST
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 verkiezingsprogramma
komen presenteren en met elkaar in debat gaan over belangrijke
maatschappelijke thema’s en actuele vraagstukken.
Elke woensdagavond om 19 uur live op TV én radio.
Herhaling elke zondagochtend om 11 uur op de radio.
Meer info op: www.langstraatkiest.nl

LANGSTRAAT TV LIVE

LANGSTRAAT FM 106.8

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk
Contactgegevens:
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl

Woensdag 23 februari 2022

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'.

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

• De weekmarkten op woensdag 9 maart in Waspik en Waalwijk en donderdag 10 maart in
Sprang-Capelle.
• Het verkiezingsdebat op donderdag 10 maart 20:00u in jongerencentrum Tavenu,
Taxandriaweg 13 in Waalwijk
• De verkiezingsmarkt op zaterdag 12 maart – 13:00-16:00u aan de Markt in Waalwijk.

AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en de vergaderstukken vindt u op waalwijk.notubiz.nl en op
waalwijk.langetermijnagenda.nl

DONDERDAG 24 FEBRUARI
OM 19:30u RAADSVERGADERING
In deze raadsvergadering debatteert de raad en neemt een besluit over de
volgende raadsvoorstellen:
•
•
•
•
•
•
•

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2022
De raadsvergadering van 24 februari is de laatste bijeenkomst voor de raad in de huidige
samenstelling. De politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezing.
Wilt u met de politieke partijen in gesprek? Dat kan bijvoorbeeld tijdens:

Voor vragen kunt u mailen naar griffie@waalwijk.nl of bellen naar 0416-683445.

Verduurzaming sportpark De Gaard
Evenementenvisie Duurzaam, Dynamisch, Divers
Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 Baanbrekers
Adviesrecht raad, participatie en delegatie onder de Omgevingswet
Kadernota 2023 GGD Hart van Brabant: gelijke kansen op een gezond leven
Oprichting landelijke Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Aanvraag suppletie-uitkering explosieven Tweede Wereldoorlog 2021

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:
Van Hilststraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nr. 628): bouwen en plaatsen van twee verdiepingen
in bestaande magazijnstelling (toestemming Bouw) Datum ontvangst 04-02-2022
Thorbeckelaan 35 Waalwijk: bouwen van een dakopbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 0802-2022
Van Hilststraat 3 Waalwijk: bouwen van een opslag (toestemming milieu, toestemming Bouw)
Datum ontvangst 02-02-2022
Grotestraat 357a Waalwijk: verbouwen van bedrijfsruimte en woonruimte (toestemming Bouw,
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-02-2022
Dr. Schaepmanlaan 18 Waalwijk: vervangen kozijnen/gevels woonhuis (toestemming Bouw)
Datum ontvangst 14-02-2022
Grotestraat 363 Waalwijk: vervangen kapconstructie (toestemming Bouw) Datum ontvangst
14-02-2022
Reiger 4 Sprang-Capelle: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 10-02-2022
Gompenstraat 11 Waalwijk: magazijnverkoop 11 t/m 13 mei en 9 t/m 11 november (toestemming
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 10-02-2022
Scharlo 22 Waspik: aanbrengen extra grond tegen dijk (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 14-02-2022
Energieweg 2 Waalwijk: plaatsen van nieuwe geprofileerde staalplaten (toestemming Bouw) Datum
ontvangst 14-02-2022
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:
Energieweg 4 Waalwijk: vergroten van bedrijfsruimte met een magazijn voor een periode van 5 jaar
(toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst
08-02-2022
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:
Meulenpad 3 Sprang-Capelle: gewijzigd uitvoeren bouwen woningen project realisatie van 15 tijdelijke tiny-houses (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum
bekendmaking 15-02-2022
Meulenpad 15 Sprang-Capelle: gewijzigd uitvoeren bouwen tijdelijke Tinyhouse nr. 15 (toestemming
Bouw) Datum bekendmaking 17-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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.
Mede / Geerde / Erve: 02-03-2022 t/m 09-12-2022 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.
Burg. De Geusstraat tussen Hein Jordanstraat en fietspad Oudestraat: 07-03-2022 t/m 06-052022 i.v.m. reconstructie. Omleiding via Noorder Allee, Jos van Wijlenstraat, Burg. Van Prooijenstraat.
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

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 inrichtingen:
Activiteitenbesluit milieubeheer:
bol.com Returns Center, De Kroonweg 10a Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 februari 2022 tot en met
23 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 Vergunningen en Belastingen, tel. 0416-683456.

REGULIERE PROCEDURE

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Frederik Hendrikhof 49 Waalwijk: plaatsen van een overkapping (toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 15-02-2022
Kloosterweg 7 Waalwijk: plaatsen dakkapellen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
17-02-2022
Nies van der Schansstraat 9 en 11 Sprang-Capelle: maken van doorbraak in brandgevel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 18-02-2022
Dr. Mollerlaan 8 Waalwijk: kappen van bomen en rooien van overige groenopstanden (toestemming
Kap) Datum bekendmaking 23-02-2022
Anne Frankstraat 8 Waalwijk: uitbreiden woonkamer met erker (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 18-02-2022
Sluisweg 72 Waalwijk: plaatsen van een cementsilo (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
16-02-2022
Oudestraat 54 Sprang-Capelle: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
18-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS VERLENGD

Wilhelminastraat 79 Waalwijk: kappen van één boom (toestemming Kap) Datum bekendmaking
23-02-2022
Procedure 1a is 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:
Nies van der Schansstraat 4a Sprang-Capelle: vaststellen nummeraanduiding 4 en 4a Datum bekendmaking 18-02-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

STANDPLAATSVERGUNNING
STANDPLAATSVERGUNNINGEN

De volgende standplaatsvergunning is verleend:
Groente-en fruithandel Peter, vertegenwoordigd door de heer P.J.C.M. Duffhues, voor de verkoop van
seizoen fruit en asperges op de volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere woensdag op Suze Groenewegstraat (voorheen Dr. Kuyperlaan) te Waalwijk van 8.00 uur tot
22.00 uur;
Het besluit is verzonden op 17 februari 2022. Voor informatie over de inhoud van deze besluiten
kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, Woon- en Leefomgeving, tel. 0416-683456.
De procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

STANDPLAATSVERGUNNINGEN

De volgende standplaatsvergunning is verleend:
Stuij Specialiteiten, vertegenwoordigd door de heer N. Stuij, voor de verkoop van oliebollen en deegwaren op de volgende dag(en) en locatie(s)
- iedere dag, m.u.v. zondag, op de locatie De Els te Waalwijk vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur, voor de
periode van 20 oktober 2022 tot en met 20 januari 2023;
Het besluit is verzonden op 18 februari 2022. Voor informatie over de inhoud van deze besluiten
kunt u contact opnemen met de front office Bouwen, Woon- en Leefomgeving, tel. 0416-683456.
De procedures 1a en 3 zijn 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 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:
- L. Kucharski, 07-01-1981
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
vandit 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
M. Badarau, 28-04-1980, 15-02-2022
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.

