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Weer twee maatschappelijke organisaties die Fairtrade omarmen
Er is weer een belangrijke stap
gezet om van de gemeente
Waalwijk een Fairtrade gemeente te maken. De Ambrosiuskerk
en Scholengemeenschap De
Overlaat zijn overgestapt op
een aantal Fairtrade producten.
Beide organisaties ontvingen
uit handen van wethouder Dilek
Odabasi en de werkgroep Fairtrade Gemeente Waalwijk het
officiële certificaat.
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 fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden, meer en
beter onderwijs voor kinderen,
betere gezondheidszorg en duurzame productieprocessen. Zo
dragen we samen een steentje
bij aan betere leefomstandigheden in deze landen. En indirect
zorgen we er zo ook voor dat de
noodzaak om die landen te ontvluchten wordt teruggedrongen.
Ambrosiuskerk Waalwijk
Deze kerkgemeenschap omarmt
Fairtrade door alleen nog Fairtrade thee, koffie en suiker te ge-

bruiken. Hiermee zijn zij naast de
GIM Christelijke Molukse Kerk de
tweede kerk in de gemeente die
voldoet aan de Fairtrade criteria.
Ouderling en kerkrentmeester
Jacqueline Heinen, samen met
een pastoraal ouderling en twee
vrijwilligers, ontving het certificaat
op woensdag 13 april.
Scholengemeenschap
De Overlaat in Waalwijk
De Overlaat is de eerste school
in onze gemeente die met Fairtrade koffie, thee, chocolademelk
en bananen ruimschoots aan de
vereiste criteria voldoet. Directeur
Otto Ooijes en hoofdconciërge
Patrick van der Laan ontvingen op

OPEN DAG BRANDWEER WAALWIJK

donderdag 2 april het certificaat.
Wij zijn bijzonder blij met hun
overstap naar Fairtrade producten
en roepen andere (maatschappelijke) organisaties op deze
mooie voorbeelden te volgen.
Bij interesse kun je een e-mail
sturen aan
fairtradewaalwijk@outlook.com.
Samen maken we de wereld zo
een stukje eerlijker!

Op zaterdag 4 juni van
11.00-16.00 uur organiseert
brandweer Waalwijk een open
dag. Kom ook kijken naar de
nieuwe brandweerkazerne aan
de Groenstraat 25 in Waalwijk!
Er is een leuk programma voor
jong en oud. Leuk als je erbij
bent!

Duurzaam
Waalwijk

Kijk voor het programma en de
parkeermogelijkheden op deze
dag op www.brandweer.nl/
open-dagen-en-evenementen

EMAILSERVICE
'OVER UW BUURT'

Ambrosiuskerk Waalwijk

Energietoeslag
Deze week is Baanbrekers
gestart met het uitbetalen van
de energietoeslag van 800
euro. Deze toeslag is voor
huishoudens met een inkomen
op of net iets boven het sociaal
minimum niveau tot 120% van
het minimum.
De volgende huishoudens
krijgen de energietoeslag
automatisch:
• Huishoudens met een
Participatiewet-uitkering
van Baanbrekers
• Huishoudens met een
PasWijzer
• Huishoudens die gebruik
maken van de zorgpolis
voor minima
• Huishoudens die een IAO
ontvangen.
Baanbrekers kent niet alle
huishoudens die in aanmerking
komen voor de energietoeslag.
Huishoudens met een inkomen
tot 120% van het minimum die
niet vallen onder bovenstaande
regelingen, kunnen de toeslag
aanvragen bij Baanbrekers.

op de website van Baanbrekers.
Dan kunnen huishoudens
die recht hebben op de
energietoeslag het formulier
downloaden, invullen en de
toeslag aanvragen.
Doorlooptijd
Baanbrekers probeert de
aanvragen zo snel mogelijk
te behandelen. Maar houd
rekening met een doorlooptijd
van enkele weken.

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.

Scholengemeenschap De Overlaat

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.

Ondergrondse
afvalcontainers
in mijn straat?

Meer informatie over de
energietoeslag is te vinden op
via www.www.baanbrekers.org/
energietoeslag

COLOFON

Zó weet je ervan!

Op deze pagina lees je
wekelijks informatie van
de gemeente Waalwijk.
Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
e-mailservice

Contactgegevens:
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl

Aanvraagformulier
Begin mei komt een
aanvraagformulier beschikbaar
02246 A2 Poster Gemeente_Afval.indd 1
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AGENDA

op de koerskeuzes en kunnen de partijen in een pitch van vijf minuten hierop
reageren en accenten benoemen.

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

De raad is deze week met meireces. Onderstaande raadsbijeenkomsten
vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar toegankelijk
voor publiek. Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten ook volgen via de
livestream: waalwijk.notubiz.nl/live.
CONSULTATIEAVOND KOERSKEUZES COALITIEAKKOORD
DINSDAG 10 MEI
Aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis
In het kader van “De weg naar een nieuw bestuursakkoord” hebben de beoogde
coalitiepartijen (Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66) initiatief genomen
om hun koerskeuzes aan de raad toe te lichten. Deze consultatieavond start met
een gesprek hierover met jongeren en raadsleden. Daarna volgt een toelichting

Wil je als jongere meepraten bij de consultatieavond, geef je vóór maandag
9 mei op bij griffie@waalwijk.nl

INFORMATIEAVOND – DONDERDAG 19 MEI

Aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis
Deze informatieavond staat in teken van de Wet open overheid (Woo) en het
mobiliteitsplan.

AANMELDEN EN INFORMATIE

De planning, agenda en vergader-stukken vindt u op waalwijknotubiz.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

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:
Hugo de Grootstraat 6 Waalwijk: tijdelijk gebruiken van een perceel voor het hebben van een terras (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-04-2022
Burgemeester Vermeulenstraat 5 Sprang-Capelle: plaatsen dakopbouw achterzijde woning (toestemming
Bouw) Datum ontvangst 21-04-2022
Hollandstraat 2 Waalwijk: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 21-04-2022
Stationsstraat 68 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie D nr. 2191): verbouwen winkelpand met bovenwoning
naar 5 zelfstandige woningen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 21-04-2022
Burgemeester Dalleustraat 5 Waalwijk: vervangen ramen, deuren en kozijnen (toestemming Bouw)
Datum ontvangst 21-04-2022
Oosteind 1 Sprang-Capelle: verbouwen en uitbreiden van een woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 19-04-2022
Grotestraat 113 Waalwijk: plaatsen dakkapel aan de zijgevel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 2004-2022
Heistraat 258 Sprang-Capelle: bouwen woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 15-04-2022
Nabij Altenaweg 2c Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1682): uitbreiden bedrijfspand (toestemming
Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 22-04-2022
Haagwinde 5 Sprang-Capelle: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 27-04-2022
Hendrik Chabotstraat 4 Waalwijk: verbouwen van een woonhuis (toestemming Bouw) Datum ontvangst
28-04-2022
Procedure 1a is van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Wim Sonneveldstraat 79 Waalwijk: vervangen kozijnen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 25-04-2022
Industrieweg 7 Waalwijk: plaatsen van een laadkuil (toestemming Bouw) Datum bekendmaking
26-04-2022
Nabij Drunenseweg 23 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1669): aanleg dassentunnel (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 28-04-2022
’t Vaartje 84 Waspik: het kappen van 1 populier (toestemming Kap) Datum bekendmaking
29-04-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

Dr. Schaepmanlaan 27 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5
personen (toestemming handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-04-2022
Mr. Van Hallstraat 11 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toestemming handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-04-2022
Procedure 1a is van toepassing
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ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
•

•

•

•

•

•

•

•

Evenementenvergunning voor het organiseren van de Wollukse Kwis en Prijsuitreiking op zaterdag
14 mei 2022 van 17.00 uur tot 01.00 uur en op zaterdag 21 mei 2022 van 20.00 uur tot 01.00 uur
op de locatie Raadhuisplein- Markt in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 april 2022.
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het
evenement Bierproeverij A Taste Of De Molen @Beer Dudes op zaterdag 11 juni 2022, op de locatie
hoek Tolstraat van Assendelftstraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 25 April 2022.
Evenementenvergunning voor het organiseren van Bierproeverij A Taste Of De Molen @Beer
Dudes op zaterdag 11 juni 2022, op de locatie hoek Tolstraat van Assendelftstraat in Waalwijk.
Besluit is verzonden op 25 april 2022.
Evenementenvergunning voor het organiseren van de Voorjaarsmarkt op zaterdag 21 mei 2022 van
11.00 uur tot 16.00 uur op de locatie BaLaDe, De Jonghestraat/ Teisterbandlaan in Waalwijk. Besluit
is verzonden op 25 april 2022.
Verklaring van geen bezwaar voor het afsteken van Vuurwerk op zaterdag 7 mei 2022, van 22.00 uur
tot 22.30 uur op het evenemententerrein Sprang-Capelle aan de Spoorbaanweg in Sprang-Capelle.
Besluit is verzonden op 28 april 2022.
Evenementenvergunning voor het organiseren van VenCounter Van-Meeting 2022 in de periode van
vrijdag 3 juni 2022 tot en met maandag 6 juni 2022 op het weiland aan de Geallieerdeweg/
Juffrouwsteeg in Waspik. Besluit is verzonden op 28 april 2022.
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het evenement VenCounter Van-Meeting 2022 voor de periode van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni 2022,
op het weiland aan de Geallieerdeweg/ Juffrouwsteeg in Waspik. Besluit is verzonden op 29 april
2022.
Evenementenvergunning voor het optreden van diverse lokale bandjes in de kiosk in de Stadstuin
op zaterdag 7, 14, 21 mei en op zondag 29 mei 2022, en op 4, 11, 19 en 25 juni 2022 van 15.00 uur
tot 17.00 uur, op de locatie Hooisteeg in Waalwijk. Besluit is verzonden op 29 april 2022.

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:
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.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.
Burg. de Geusstraat vanaf kruising Gerben de Vriesstraat tot Frans Slaatsstraat: 25-04-2022 t/m
13-05-2022 i.v.m. reconstructie.
Vijverlaan: 16-03-2022 t/m 06-05-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Parkeerplaats Vijverlaan
bereikbaar via Hoefsvenlaan.
Burg. Moonenlaan tussen Mr. van Coothstraat en Kerkstraat: 04-05-2022 tussen 19.30 u. en 21.15
u. i.v.m. dodenherdenking.
Esdoornstraat t.h.v. Beukenlaan: 16-05-2022 t/m 17-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
Klaproosstraat t.h.v. Beukenlaan: 18-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
Beukenlaan t.h.v. Esdoorstraat: 24-05-2022 t/m 25-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
Eikenlaan t.h.v. Berkenlaan: 23-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
Irenestraat tussen Anna van Burenstraat en Wihelminastraat: 16-05-2022 i.v.m. werkzaamheden
aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Wilhelmiastraat, Noorder Parallelweg en Stationsstraat.
SPRANG-CAPELLE:
Tilburgseweg tussen Kerkstraat en Piet Klerxplein: 04-05-2022 tussen 19.30 u. en 20.30 u. i.v.m.
dodenherdenking.
Willem van Gentsvaart t.h.v. nr. 26: 02-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding wordt ter plaatse d.m.v. borden aangegeven. Huisnummers 28 t/m 44
zijn bereikbaar via Eendennestweg. Overige huisnummers bereikbaar via noordzijde.
Piet Klerxplein (rotonde t.p.v. de Gaard): 02-05-2022 t/m 07-05-2022 i.v.m. reparatiewerkzaamheden. Omleiding wordt via omliggende wegen middels bebording aangegeven.Parkeerterrein de
Gaard wordt ontsloten via tijdelijke verbinding aan de westkant op de Noorder Allee.
WASPIK:
Raadhuisstraat: 04-05-2022 tussen 19.00 u. en 20.45 u. i.v.m. dodenherdenking.

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:
FlavourFood, Dick Flemmingstraat 20 Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 mei 2022 tot en met
1 juni 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 BEKENDMAKINGEN
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:
•
V. Puni, geboren op 11-03-1963, de datum van het voornemen is 29-03-2022. Het besluit is genomen op 26-04-2022
•
S. Takacs, geboren op 07-04-1979, de datum van het voornemen is 29-03-2022. Het besluit is
genomen op 28-04-2022
•
A.J. Simoes Da Silva Guerreiro, geboren op 26-08-1997, de datum van het voornemen is 01-042022. Het besluit is genomen op 28-04-2022
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
•
R. Dreisig, geboren op 28-12-1984, de datum van het voornemen is 26-04-2022.
•
B.F. Pereira Goncalves, geboren op 01-02-1984, de datum van het voornemen is 26-04-2022.
•
B. Szeluga, geboren op 18-01-1991, de datum van het voornemen is 28-04-2022.
•
Y. Hassan, geboren op 25-02-1984, de datum van het voornemen is 28-04-2022.
•
M. Wolniczak, geboren op 20-09-1997, de datum van het voornemen is 28-04-2022.
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.
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.

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:
003 - Wijzigingsbesluit subsidieregeling coronacrisis Waalwijk 2021
007 - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Waalwijk 2022
008 - Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2021-2024
009 - Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning Waalwijk 2022
010 - Delegatiebesluit Wet inburgering 2022
011 - Beleidsregels Paswijzer Waalwijk 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.

Woensdag 4 mei 2022

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:

015 - Wijzigingsbesluit beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Waalwijk 2022
016 – Beleidsregels elektronisch indienen verzoeken Wet open overheid
017 - Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders parkeerbelasting LAVG
018 - Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders parkeerbelasting Cannock Chase Public (CCP)

012 - Beleidsregels Toelating Schuldhulpverlening gemeente Waalwijk 2022
013 - Wijziging Reglement basisregistratie personen Waalwijk
014 - Burgemeestersbesluit cameratoezicht centrum Waalwijk 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.

