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Uitnodiging: bijeenkomsten
zonne- en windenergie

Honden met gevaarlijk gedrag
in je omgeving? Meld het!

Wat zijn de mogelijke effecten van zonne- en windenergie in de
gemeente Waalwijk? Dat wordt dit jaar onderzocht in een milieueffectrapportage. De gemeente organiseert vijf themamarkten en
een wekelijks inloopuur om de buurt en andere belanghebbenden
bij de onderzoeken te betrekken.
Eerste bijeenkomst op 17 mei over Landschap & Ecologie
De eerste themamarkt is op dinsdag 17 mei van 19.00 tot 21.00 uur
in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik. Deze staat
in het teken van Landschap & Ecologie. Je bent van harte welkom
om het gesprek aan te gaan over het onderzoek en je input aan te
dragen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
duurzaam@waalwijk.nl
Is er in jouw omgeving overlast van honden die gevaarlijk gedrag
vertonen? Bijvoorbeeld dreigend grommen of bijten? Meld dit dan
bij de gemeente. Zo kan de gemeente zo snel mogelijk ingrijpen
om ernstige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld
dat een persoon of andere hond gebeten wordt. Melden kan ook
anoniem.

Vanaf nu iedere dinsdag inloopuur
Ook wordt er iedere week een inloopuur gehouden, dat steeds op
dinsdag plaatsvindt van 15.00 tot 17.00 uur in Cultureel Centrum
Zidewinde in Sprang-Capelle. Hiervoor hoef je je niet aan te
melden. Je kunt langskomen op het moment dat voor jou het beste
uitkomt.

OPGEPAST VOOR
BUIZERDS
Het broedseizoen, van onder
andere de buizerd, gaat weer
beginnen. Om hun nest te
beschermen of als ze zich
bedreigd voelen, kunnen buizerds zich wel eens aanvallend
opstellen. Meestal is de aanval
slechts een schijnaanval als
waarschuwing. Heel soms is er
daadwerkelijk contact waarbij
hun klauwen voor verwondingen kunnen zorgen. Dit kan
bij mensen voor schrikreacties
zorgen. Bezoek je een natuurgebied, houd hiermee dan
rekening.

Wat gebeurt er na een melding?
Je melding komt terecht bij onze handhavers. Zij beoordelen de
melding op inhoud en betrouwbaarheid. Zij bespreken deze vervolgens (anoniem) met de eigenaar van de hond. Ook voert de
gemeente een gesprek met de melder. Afhankelijk van de resultaten
van de gesprekken, kan de gemeente de hondeneigenaar vragen iets
aan het gedrag van de hond te doen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de onderzoeken en voor de planning
van de volgende themamarkten op waalwijk.nl/duurzame-energie.

Bijtincidenten
Ook nadat iemand is gebeten kun je melding maken. Het gaat dan
om bijtmomenten tussen honden onderling of van een hond naar
een mens. Dit kun je melden bij de gemeente, of bij spoed bij de
politie. Na zo’n melding wordt het gedrag van de hond verder onderzocht en kan de burgemeester eventueel een aanlijn- en/of muilkorfverbod opleggen. Het doel hiervan is om de leefomgeving voor
iedereen zo veilig mogelijk te houden en verdere gevaarlijke
situaties te voorkomen.
Waar kun je melden?
Bij de gemeente
• de app MijnGemeente
• www.waalwijk/nl/melding
• 0416-683456

Evenement bij
mij om de hoek?

Bij de politie:
• 0900-8844 (geen spoed, wel politie)
• 112 (bij spoed/levensbedreigend)
Of Meld Misdaad Anoniem:
• 0800-7000 (gratis)

Enquête zwembaden

AANVRAAG LINTJE
VOOR 2023
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.
Kijk voor de voorwaarden voor
het aanvragen van een lintje op
onze website www.waalwijk.nl/
koninklijkeonderscheiding
Voor informatie, aanvraagformulieren of andere vragen
kun je contact opnemen met
Bob de Gouw, Kabinetszaken,
via 0416-683456 of mail naar
kabinetszaken@waalwijk.nl

Doe ook mee aan het onderzoek over onze zwembaden!
Ga voor de vragenlijsten naar www.zwemmeninwaalwijk.nl

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
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WhatsApp: 06-27349254
E-mail: info@waalwijk.nl
Website: www.waalwijk.nl
23-07-2021 16:53

Woensdag 11 mei 2022

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

De raadsbijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis
(Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk voor
publiek. Belangstellenden kunnen de bijeenkomsten ook volgen via de
livestream: waalwijk.notubiz.nl/live.

en goed te archiveren is. Ten tweede het mobiliteitsplan met vraagstukken op
het gebied van infrastructuur, vervoer en verkeersveiligheid.

AANMELDEN EN INFORMATIE

De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op waalwijknotubiz.nl
en op waalwijk.langetermijnagenda.nl. Voor vragen kunt u mailen naar
griffie@waalwijk.nl of bellen naar 0416-683445.

INFORMATIEAVONDDONDERDAG 19 MEI – 19:30u

Deze informatieavond staat in teken van twee onderwerpen.
Ten eerste de Wet open overheid (Woo). De Woo zorgt ervoor
dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten

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:
Engelseweg 8 Waspik: toestaan van statische opslag en ondergeschikte bedrijvigheid (toestemming
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 29-04-2022
Benedenkerkstraat 48 Waspik: vervangen dakkapellen (toestemming Bouw) Datum ontvangst 22-042022
Rembrandtlaan 42 Sprang-Capelle: uitbreiden woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 26-04-2022
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 nietontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
Kerkstraat 8 Sprang-Capelle: plaatsen zonnepanelen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 19-042022
Kloosterweg 60 Waalwijk: rooien twee bomen en drie coniferen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 03-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Aletta Jacobsstraat 36 Waalwijk: verwijderen muur woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking

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

19-04-2022
Hoge Akkerweg 2 Sprang-Capelle: plaatsen zonnepanelen in tuin (toestemming Bouw) Datum
bekendmaking 02-05-2022
Nieuwevaart 116 Sprang-Capelle: isoleren dak en gevel woning (toestemming Bouw) Datum
bekendmaking 02-05-2022
Ds. Louwe Kooymanslaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie F nr. 3255): kappen 1 populier (toestemming Kap) Datum bekendmaking 03-05-2022
2e Wittedijk 7 Sprang-Capelle: bouwen nieuwbouwwoning (toestemming Bouw, toestemming
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS
VERLENGD
Mr. van Coothstraat 40 Waalwijk: plaatsen opbouw woning (toestemming Bouw) Datum
bekendmaking 03-05-2022
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:
2e Wittedijk 7 Sprang-Capelle: nummeraanduiding 7 is vastgesteld Datum bekendmaking 04-052022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
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ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
•

•

•
•

De heer Eikelenboom ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische
dranken tijdens het evenement St. Jeugdcarnaval Parade op 25 juni 2022, op de locatie Dorpsplein
en in het Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder aan de Schoolstraat 19 in Waspik. Besluit is verzonden op 4 mei 2022.
De heer van Liempde ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische
dranken tijdens het evenement Zomermarkt op 26 juni 2022, op de locatie Bloemenoordplein in
Waalwijk. Besluit is verzonden op 4 mei 2022.
Voetbalvereniging WSC voor het organiseren van Familiedag op 15 mei 2022 op de locatie Akkerlaan 9 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 4 mei 2022.
Mevrouw van Oord-Kuipers voor het organiseren van een Buurtfeest en tijdelijke wegafsluiting van
de President Steynstraat in Waalwijk op 24 september 2022 van 16.00 uur tot en met 00.00 uur.
Besluit verzonden op 4 mei 2022.

Procedure 3 is van toepassing
Indien u van plan bent een evenement te organiseren kunt u dit via een aanvraagformulier indienen bij
het college van Waalwijk. Dit formulier staat op: www.waalwijk.nl onder Vrije Tijd, Evenementen

RUIMTELIJKE ORDENING
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “SCHOTSE HOOGLANDERSSTRAAT ONG.
(NAAST 14), WASPIK”.

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14), Waspik” in zijn vergadering van 21 april 2022 ongewijzigd heeft vastgesteld.
Ligging plangebied
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen tussen de kernen Waspik en Waspik-Zuid.
De locatie is gesitueerd op het adres Schotse Hooglandersstraat ong. (naast nummer 14). Naast nummer 14 zal een nieuwe woning worden opgericht.
Inzage
Het gewijzigde bestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 14), Waspik” met bijbehorende documenten ligt met ingang van 12 mei 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de
receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma.
t/m vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).
Tevens is het bestemmingsplan met bijbehorende documenten zowel langs elektronische weg als pdf te
bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpWsshooglanders14VA01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de
digitale versie bepalend.

Procedure
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 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.
raadvanstate.nl. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien sprake is van een spoedeisende zaak, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van genoemd bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Informatie
Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de heer R. Scholten van het team
Ruimte, Economie & Werk via rscholte@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 – 683583.

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:
Taxandriaweg tussen Groenstraat en Laageindse Stoep: Vanaf 04-05-2022 tot nader te bepalen datum
i.v.m. calamiteit door een gevaarlijke verzakking van de weg. Omleiding via Groenstraat, Grotestraat,
Molenvlietstraat en Laageindse Stoep.
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 vanaf
kruising Gerben de Vriesstraat tot Frans Slaatsstraat: 25-04-2022 t/m 13-05-2022 i.v.m. reconstructie.
Esdoornstraat t.h.v. Beukenlaan: 16-05-2022 t/m 17-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzienin-

gen.
Klaproosstraat t.h.v. Beukenlaan: 18-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoor-zieningen.
Beukenlaan t.h.v. Esdoorstraat: 24-05-2022 t/m 25-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoor-zieningen.
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:
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.
WASPIK:
Geen wegafsluitingen

INSTELLEN TOURINGCAR PARKEERPLAATSEN TAXANDRIAWEG IN WAALWIJK

Het College van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het instellen van twee touringcar
parkeerplaatsen voor de bestaande parkeerplaatsen elektrische voertuigen met een totale lengte van
drieënzestig meter aan de Taxandriaweg ter hoogte van het stadhuis.
Het verkeersbesluit is op 11 mei 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt
tot ook ter inzage bij de Informatiebalie van het Gemeentehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk gedurende
6 weken.
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld.
Het gaat om de volgende melding:
Besluit lozen buiten inrichtingen:
Hertog Janpark 51, Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 mei 2022 tot en met
8 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
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN STRAATNAMEN

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van straatnaamgeving zijn genomen:
Datum bekendmaking: 11 mei 2022
Locatie omschrijving: Waalwijk: Mr. Goeman Borgesiusstraat wijzigen in Mr. Goeman Borgesiuspad.
Datum bekendmaking: 11 mei 2022
Locatie omschrijving: Waalwijk: Straatnaam Haven intrekken.
Procedure 1 en 3 is hierop van toepassing.

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 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 bereikbaar
zijn. 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. Spaans, geboren op 04-06-1976, de datum van het voornemen is 01-04-2022. Het besluit is genomen op 29-04-2022
•
S. Koster, geboren op 29-08-1988, de datum van het besluit is 01-04-2022. Het besluit is genomen
op 29-04-2022
Het college heeft deze personen ook een boete gegeven van 200 euro, 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. Het is mogelijk om bezwaar te maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat.
Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar.

Woensdag 11 mei 2022

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:
•
I. Bolat, geboren op 20-05-1993, de datum van het voornemen is 01-04-2022 . Het besluit is genomen op
29-04-2022
•
A.M. Debowy, geboren op 15-04-1975, de datum van het voornemen is 01-04-2022. Het besluit is
genomen op 29-04-2022
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.

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
•
Rahel Brhane Mebrahtom, geboren op 01-07-2000, voornemen verzonden op 29-04-2022
•
A. Toderaşcu, geboren op 12-05-1983, voornemen verzonden op 29-04-2022
•
A. Cuminao Roldan, geboren op 05-03-1997, de datum van voornemen is 03-05-2022
•
A. Ben Charif, geboren op 01-06-1970, de datum van het voornemen is 03-05-2022.
•
H.J. Kruif, geboren op 01-10-1965, de datum van het voornemen is 04-05-2022
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 een uitschrijving of een boete?
U kunt het college van burgemeester en wethouders tot 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
Bent u het niet eens met dit plan?
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 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
hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar.
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.
ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer

