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Praat mee over mobiliteit tijdens
live praatcafés

Hoe we ons dagelijks verplaatsen van A naar B en welke
vervoersmiddelen we daarvoor gebruiken, noemen we mobiliteit.
Vanaf volgende week organiseert de gemeente drie live praatcafés
over mobiliteit: in elke kern één. Tijdens de praatcafés hoor je meer
over de ontwikkelingen binnen mobiliteit en wat de gemeente
daarmee wil doen in je woonplaats. Ook kun je vertellen wat je
opvalt, wat jij belangrijk vindt en wat je graag anders ziet. Je kunt
hierbij genieten van een hapje en een drankje.
Bezoek één van de drie praatcafés:
• Waalwijk: donderdag 14 april, van 19.00 – 21.30 uur
in het stadhuis van Waalwijk
• Sprang-Capelle: woensdag 20 april, van 19.00 – 21.30 uur
in Zalencentrum Zidewinde
• Waspik: donderdag 21 april, van 19.00 – 21.30 uur
in Buurthuis ’t Schooltje in Waspik
Je kunt op elk moment binnenlopen, aanmelden is niet nodig.
Wil je nu alvast je mening geven over mobiliteit in de gemeente?
We hebben een enquête gemaakt waarin je kunt aangeven wat jij
belangrijk vindt. De enquête is bereikbaar via:
mobycon.mett.nl/waalwijk

Evenement bij
mij om de hoek?

Buitendienst rijdt op duurzame
brandstof

AANVRAAG LINTJE
VOOR 2023

Onze buitendienst rijdt sinds
kort op duurzame brandstof,
genaamd HVO100. Dit staat
voor Hydrotreated Vegetable
Oil. Een nieuwe brandstof die
bijna geen CO2 uitstoot. Door
de zuiverheid komen er ook
minder fijnstof en stikstofoxiden
vrij. Die zijn schadelijk voor
mens en milieu. Verkeer en
logistiek zijn verantwoordelijk
voor een groot deel van de
uitstoot. Wethouder John van
den Hoven: “De laatste jaren

Ken jij ook iemand
die zich al jarenlang
inzet voor de medemens?
Heeft deze persoon zich
gedurende de afgelopen
(minimaal) vijftien jaar vrijwillig
ingezet in de zorg, voor een
club of vereniging? Draag
hem of haar dan aan voor een
Koninklijke Onderscheiding.
Aanmelden voor de lintjesregen
2023 kan tot uiterlijk 1 juli 2022.

zijn veel inwoners duurzaam
gaan rijden. Als gemeente doen
we graag mee. HVO100 is een
logische stap om de uitstoot
van fossiele brandstoffen
terug te dringen. En dat met
de voertuigen die we al in huis
hebben! Zo dragen we bij aan
een schonere leefomgeving voor
onze inwoners. Ik ben blij dat
we deze duurzame stap zetten.
Zo werken we samen aan een
schone, groene en duurzame
stad!”

Voor informatie, aanvraagformulieren of andere vragen
kun je contact opnemen met
Bob de Gouw, Kabinetszaken,
via 0416-683456 of mail naar
kabinetszaken@waalwijk.nl

EMAILSERVICE
'OVER UW BUURT'

Hoe is het om dementie te
hebben?
Ervaren hoe het is om dementie te hebben? Op 4 april kregen
negentien mantelzorgers en een aantal vrijwilligers hier de kans
voor. Via een virtual reality-bril zagen zij een film die hen meenam
in wat iemand met beginnende dementie in het dagelijks leven
ervaart. Beginnende dementie, omdat in dit stadium mensen
nog kunnen vertellen hoe zij het leven ervaren. Mensen die
langer dementie hebben, kunnen dit minder makkelijk. De film is
ontwikkeld door stichting Into D’Mentia in samenwerking met het
Trimbos-instituut.
Tijdens de virtual reality-belevenis van ongeveer tien minuten
zijn de deelnemers meegenomen in alledaagse voorbeelden van
dementie. Het wéér meebrengen van de verkeerde boodschappen
voor je dochter. Niet begrijpen hoe je de radio zachter zet. Op een
feestje zijn maar niet meer weten waar je bent en de drukte die
je dan te veel wordt. Herkenbare situaties voor de deelnemende
mantelzorgers, waaronder Beau. Beau is pas 24 jaar oud en haar
moeder kreeg twee maanden geleden de diagnose Alzheimer. Ze
gaf aan de virtual reality-film interessant te vinden, maar ook heel
confronterend. Ze herkende bijvoorbeeld het snel ‘uitchecken’ in
drukke gezelschappen bij haar moeder. Iets waarvan ze nu beter
begrijpt waar het vandaan komt. “Eigenlijk zou iedereen die met
dementie te maken heeft, deze film moeten zien”, vertelde de
24-jarige na de sessie tegen het Brabants Dagblad.
Dit was dan ook het doel van de film: begrip kweken voor mensen
met dementie. Zelf voelen en meemaken kan helpen bij het leren
omgaan met mensen met dementie. Door bijvoorbeeld meer
geduld voor ze te hebben. Kijk voor meer informatie op
www.beleef-dementie.nl/vr-simulatietraining

Steeds meer inwoners en
ondernemers willen berichten
van overheidsinstanties over
ontwikkelingen in hun buurt of
wijk digitaal ontvangen. Daarbij
gaat het om vergunningen,
(bouw)plannen en regelgeving
zoals de verbouwing van een
huis of een terrasvergunning.
Via de mailservice 'Over uw
buurt' van Overheid.nl bieden
overheidsorganisaties zoals
gemeenten, provincies en
waterschappen deze informatie
eenvoudig, snel en gebundeld
aan. Via www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt meld
je je aan voor deze service. Je
kunt zelf instellen welk type
berichten je wilt ontvangen.

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

Zó weet je ervan!

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

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
e-mailservice
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Kijk voor de voorwaarden voor
het aanvragen van een lintje op
onze website www.waalwijk.nl/
koninklijkeonderscheiding
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AGENDA

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
Met het beëindigen van de coronamaatregelen zijn alle raadsbijeenkomsten
voor publiek openbaar en toegankelijk. De gespreksavond is daarmee niet via
een livestream te volgen.
DONDERDAG 14 APRIL OM 19:30u - GESPREKSAVOND
“Op weg naar een nieuw bestuursakkoord”
De nieuwe gemeenteraad heeft de overdrachtsdocumenten ontvangen en de
verkiezingsuitslag besproken. De volgende stap is de vorming van een bestuursakkoord. Inwoners, maatschappelijke organisaties en politieke partijen
gaan hierover met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom!

Bespreking raadsvoorstellen
De raad behandelt de onderstaande raadsvoorstellen:
• Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Grootschalige Opwek
Duurzame Energie.
• Bestemmingsplan Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14) in Waspik
• 13e wijziging GR Baanbrekers
• Programma-indeling vanaf de begroting 2023
• Tweede wijziging Verordening precariobelasting 2021
Op donderdagavond 21 april neemt de raad over deze raadsvoorstellen een
besluit.

AANMELDEN EN INFORMATIE

De planning, agenda en 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

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:
Mr. Mackaystraat 19 Waalwijk: plaatsen nieuwe ramen in gevel (toestemming Bouw) Datum ontvangst
30-03-2022
Prof. Zeemanweg 6 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nrs. 1764 en 5909): uitbreiden bestaand complex
(toestemming Bouw) Datum ontvangst 04-04-2022
Bij Drunenseweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1669): aanleg dassentunnel (toestemming Bouw)
Datum ontvangst 04-04-2022
Veerweg 4 Waspik: wijzigen bedrijfswoning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 23-02-2022
Olympiaweg 8 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nr. 5776): plaatsen kunstwerk (toestemming Bouw,
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 31-03-2022
Procedure 1a is van toepassing.
Reguliere procedure

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Nabij Postpad Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nummer 184): bouwen van brug (toestemming Bouw,

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

toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-04-2022
Zinkerweg 5 Waalwijk: uitbreiden bedrijfspand (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
05-04-2022
Westeinde 48 Waalwijk: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
08-04-2022
Reiger 4 Sprang-Capelle: verbouwen woonhuis (toestemming Bouw, toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-04-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS
VERLENGD
Grotestraat 357a Waalwijk: verbouwen bedrijfsruimte (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 07-04-2022
Procedure 1a is van toepassing.

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het volgende besluit tot het vaststellen van nummeraanduiding is genomen:
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Koperwiek Waspik (Kad. Waspik, sectie O nr. 261): nummeraanduiding 20b is vastgesteld Datum bekendmaking 07-04-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

ALGEMENE VERGUNNINGEN
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE “HUISVESTINGSVERORDENING WAALWIJK 2018-2021, 2E WIJZIGING”

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunning is verleend:

Grotestraat 319 Waalwijk: omzetten zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte t.b.v.
5 personen Datum bekendmaking 04-04-2022
Procedures 1a en 3 is van toepassing.

DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
- Ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet voor het evenement Koningsdag viering van dinsdag 26

april 2022 van 19.00 uur tot 24.00 uur op woensdag 27 april 2022 vanaf 00.00 uur tot 01. 00 uur en van
13.00 uur tot 22.00 uur, op het grasveld de Gradenboog, op de locatie Orteliuslaan in Waalwijk. Besluit is
verzonden op 4 april 2022.
- Evenementenvergunning voor de ANWB Streetwise Remproef en Tijdelijke wegafsluiting van de Wilhelminastraat in Waspik op woensdag 11 mei 2022 van 07.45 uur tot en met 12.30 uur. Besluit verzonden op
6 april 2022.
- Evenementenvergunning voor ANWB Verkeersproject Streetwise en Tijdelijke wegafsluiting van de
Woeringenlaan in Waalwijk op maandag 27 juni en maandag 4 juli 2022 van 08.00 uur tot en met 13.00
uur. Besluit verzonden op 6 april 2022.

VERKEER
STATIONSSTRAAT EN MARKT OPEN VOOR FIETSERS EN DE GROTESTRAAT OPEN
VOOR TAXI’S.

Het College van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het toestaan van fietsers op de Stationsstraat en Markt gedurende de gehele dag en daarvoor de borden Voetgangersgebied te voorzien van
een onderbord met de tekst “uitgezonderd fietsers, snorfietsen niet toegestaan” en “laden en lossen ma
t/m za 6 - 12 h”. Deze maatregel geldt met uitzondering van de weekmarkt en evenementen waarbij het
voor fietsers afgesloten gebied met dranghekken is aangegeven.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN
Voor het lozen in de bodem of de riolering zijn algemene regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Sluisweg 12, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 april 2022 tot en met
11 mei 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.

ALGEMENE BEKENDMAKING
ONDERZOEK NAAR PERSONEN MET BRIEFADRESSEN

De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer
bereikbaar zijn 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 bereikbaar
zijn. 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
•
A. Spaans, geboren op 04-06-1976, de datum van het voornemen is 01-04-2022
•
S. Koster, geboren op 29-08-1988 de datum van het voornemen is 01-04-2022

Tevens wordt in het promenadegebied van de Grotestraat het mogelijk gemaakt voor taxi’s om gedurende de gehele dag gebruik te maken van dit gedeelte van de Grotestraat. Hierdoor zijn de voorzieningen aan de Grotestraat en Raadhuisplein beter bereikbaar. Hiervoor wordt een extra onderbord geplaatst
voorzien van de tekst “uitgezonderd taxi’s” aan de ingang van het promenadegebied aan de Grotestraat.

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.

Het verkeersbesluit is op 6 april 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt
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.
Omdat de bezwaartermijn al op 7 april 2022 is ingegaan en u vanaf die datum binnen zes weken bezwaar kunt maken, kunt tot en met 18 mei 2022 een brief sturen aan het college van Waalwijk, Postbus
10.150 5140 GB Waalwijk.

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.

WEGAFSLUITINGEN

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.

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:
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.
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 06-05-2022 i.v.m.
reconstructie. Omleiding via Noorder Allee, Jos van Wijlenstraat, Burg. Van Prooijenstraat.
Vijverlaan: 16-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Parkeerplaats Vijverlaan bereikbaar via Hoefsvenlaan.
Winterdijk tussen Heulstraat en Hooisteeg: 04-04-2022 t/m 24-04-2022 i.v.m. tijdelijke herinrichting
wegdek. Gedeelte ten westen van de Hooisteeg bereikbaar via de Hooisteeg.
Valeriaanstraat vanaf kruising Bevernelstraat t/m kruising Reigerbekstraat: 04-04-2022 t/m 02-05-2022
i.v.m. reconstructie.

SPRANG-CAPELLE:
Geen wegafsluitingen

WASPIK:

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN

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
•
I. Bolat, geboren op 20-05-1993, de datum van het voornemen is 01-04-2022
•
P. Dinu, geboren op 22-07-1971 , de datum van het voornemen is 01-04-2022
•
E. Malec, geboren op 06-04-1998 , de datum van het voornemen is 01-04-2022
•
A.M. Debowy, geboren op 15-04-1975, de datum van het voornemen is 01-04-2022
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.

Geen wegafsluitingen
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.

