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

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

Contactgegevens:  
Telefoon: 0416-683456
WhatsApp: 06-27349254
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Sint Jansplein vergroend!

COLOFON

Het klimaat verandert. De komende jaren neemt de kans op hitte, 
droogte en wateroverlast alleen maar toe. We willen de gemeente 
Waalwijk weerbaar maken tegen deze gevolgen. Een manier is 
het vergroenen van versteende locaties. Het Sint Jansplein was 
zo’n locatie. Samen met inwoners hebben we afgelopen maanden 
gewerkt aan een nieuw ‘groen’ ontwerp voor het plein. Het resultaat 
is prachtig. En fijn dat we dit samen met inwoners hebben gedaan.

Samentuin Vrijhoeve ontvangt 
Fairtrade certificaat

Woensdag 11 mei ontving  
Samentuin Vrijhoeve van 
raadslid Henk van Zelst en de 
werkgroep het officiële Fairtrade 
certificaat. Je vindt er voortaan 
Fairtrade thee, koffie en suiker. 
Weer een belangrijk stap om van 
de gemeente Waalwijk een Fair-
trade gemeente te maken. Het 
moment werd afgesloten met 
een leuke en leerzame rond-

  AANVRAAG LINTJE
  VOOR 2023

Ken jij ook iemand die zich al 
jarenlang inzet voor de mede-
mens? Heeft deze persoon 
zich gedurende de afgelopen 
(minimaal) vijftien jaar vrij- 
willig 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, aanvraag-
formulieren of andere vragen  
kun je contact opnemen met  
Bob de Gouw, Kabinetszaken,  
via 0416-683456 of mail naar 
kabinetszaken@waalwijk.nl 

Het stadhuis is gesloten op 
Hemelvaartsdag en de vrijdag 
daarna. Dit is op:  

• donderdag 26 mei
• vrijdag 27 mei

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

 AANGEPASTE  
 OPENINGSTIJDEN

leiding door de prachtige tuin 
door voorzitter Ted Elschot. 

De gemeente en Fairtrade zijn 
blij met hun overstap naar 
Fairtrade producten en roepen 
andere (maatschappelijke) or-
ganisaties op deze mooie voor-
beelden te volgen. Bij interesse 
kun je een e-mail sturen aan 
fairtradewaalwijk@outlook.com 

Doe mee aan Van 'op de grond' naar 'aan het plafond'
Een indrukwekkende kroonluchter gemaakt uit petflesjes. Fiets je 
mee?

Van ‘op de grond’ naar ‘aan het plafond’ 
 ‘Afval is waardevol’. Met die kreet lieten we vorig jaar inwoners aan 
het woord: op wat voor slimme manier gaan zij om met afval? Ook 
lieten we in video’s zien hoe ons afval verwerkt wordt. Want bij de 
gemeente Waalwijk vinden we afvalscheiding, hergebruik en recy-
cling erg belangrijk. 

Wat gaan we doen? 
Slim met afval omgaan kunnen we alleen samen! Daarom gaan we 
met z’n allen aan de slag. Zo laten we zien wat we samen kunnen 
bereiken. Plastic afval toveren we om tot een indrukwekkende kroon-
luchter! Gemaakt uit (zwerf)afval uit je eigen straat, buurt of wijk. 
Want afval is waardevol. 

Hoe gaat het in z’n werk? 
Eerst hebben we plastic afval nodig. Want zonder afval geen lamp, 
laat staan een hele kroonluchter! Dus meld je aan om zwerfafval op 
te ruimen. De petflesjes uit dat zwerfafval verpulver je vervolgens 
met een speciale fiets. En dat verpulverde plastic wordt vervolgens 
een indrukwekkende kroonluchter. Zo maken we de cirkel rond. 

Hoe doe je mee? 
Jij kan je steentje bijdragen! Dus doe mee met jouw bedrijf of 
maatschappelijke organisatie. Heb je minimaal 500 gram zwerfaf-
val verzameld? Dan komen wij bij jullie langs met de shredderfiets. 
Zo fietsen jullie je eigen lamp bij elkaar. Die komt vervolgens in 
de kroonluchter, met de naam van jullie bedrijf of organisatie. We 
bekijken op een later moment waar de kroonluchter een mooie 
plek krijgt.

Aanmelden kan op twee manieren: 
- mail naar info@vanpetnaarpret.nl met als onderwerp  
  ‘Kroonluchter Waalwijk’; 
- bel naar 06-55770523.

Wil je meer informatie? 
Kroonluchter Waalwijk is een samenwerking van vanPETnaarPRET  
en de gemeente Waalwijk. Kijk voor meer informatie over dit ge-
zamenlijke project op vanpetnaarpret.nl/kroonluchter-waalwijk/. 
Samen maken we er een mooie kroonluchter van!

Afval is
waardevol

Foto: Michel Klop Fotografie
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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.

AGENDA

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:

H.J.M. Wiegersmastraat 5 Waspik: bouwen van een woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 30-
04-2022
Westeinde achter nr. 67 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nr. 109): kappen één dode boom (toestemming 
Kap) Datum ontvangst 29-04-2022
Grotestraat 275 Waalwijk: herbestemmen van een winkel tot 4 appartementen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 02-05-2022
Stadhoudersdijk 31 Waspik: kappen één boom (toestemming Kap) Datum ontvangst 29-04-2022
Grotestraat 148 Waalwijk: vestigen dushi huis (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum ontvangst 25-04-2022
Schutweg 2 Waalwijk: plaatsen gevelreclame op een bedrijfspand (toestemming Reclame-uiting) Datum 
ontvangst 05-05-2022
Gelrelaan 5 Waalwijk: wijzigen/aanpassen voorgevel van een woning (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 05-05-2022

Winterdijk 39 Sprang-Capelle: verbouwen van een woonhuis (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 09-05-2022
Procedure 1a is van toepassing.

Reguliere procedure
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Carmelietenstraat 48 Waspik: plaatsen dakkapel voorzijde woning (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 06-05-2022
Mr. Roëllstraat 24 Waalwijk: bouwen overkapping/veranda en een schuurtje (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 09-05-2022
Pompweg/Midden-Brabantweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nrs. 765, 768, 769 en 775):  bou-
wen van een bedrijfsgebouw met hal en kantoor (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-05-2022
Van Hilststraat 20b Waalwijk: vestigen sneaker bedrijf met lagere milieucategorie en bouwen 
van twee verdiepingen (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum bekendmaking 12-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

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 contact- 
gegevens: 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.

DONDERDAG 19 MEI OM 19:30u - INFORMATIEAVOND 
Deze informatieavond staat in teken van twee onderwerpen. Ten eerste  
de Wet open overheid (Woo). De Woo zorgt ervoor dat overheids- 
informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en  
goed te archiveren is. Ten tweede het mobiliteitsplan met vraagstukken  
op het gebied van infrastructuur, vervoer en verkeersveiligheid.

DONDERDAG 2 JUNI OM 19:30u – GESPREKSAVOND 
De raad neemt op donderdag 9 juni een besluit over de volgende raadsvoorstellen:

• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD/RAV

• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Hart van Brabant

• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Salha

• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Midden – West-Brabant

• Jaarrekening 2021 en meerjarenraming 2024 – 2026 Baanbrekers

• Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Midden-en  
West-Brabant

• Opkoopbescherming

• Nota van uitgangspunten begroting 2023 gemeente Waalwijk

• Bouwplan ’t Vaartje 8 Waspik

• Aanwijzingsbesluit geen verklaring van geen bedenkingen Jeroen Boschsstraat 

• Aanpassing verordening startersleningen  
 
Wilt u op 2 juni één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en 
fractievolgers bespreken? Dat kan door u aan te melden vóór maandag 30 mei.  
Vermeld bij aanmelding de titel van het raadsvoorstel in de mail. 
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BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Mozartlaan en achter Peelland 58 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nrs. 4113 en 4118 en Kad. Waalwijk 
sectie H nr. 1595): kappen 3 bomen (toestemming Kap) Datum bekendmaking 10-05-2022

Taxandriaweg 15 Waalwijk: plaatsen roldeur en wijzigen uitrit (toestemming Inrit/uitweg, toestemming 
Bouw) Datum bekendmaking 10-05-2022
Dr. Schaepmanlaan 18 Waalwijk: vervangen kozijnen/gevels woonhuis (toestemming Bouw) Datum be-
kendmaking 11-05-2022
Westeinde 1 Waalwijk: opknappen en aanpassen bestaand pand (toestemming Bouw, toestemming wij-
zigen Gemeentelijk monument) Datum bekendmaking 10-05-2022
Burgemeester van der Klokkenlaan 21 Waalwijk: plaatsen schuur (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-05-2022
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 nummeraan-
duidingen is genomen:
Pompweg/Midden-Brabantweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie L nrs. 765, 768, 769 en 775): nummer-
aanduiding 3 is vastgesteld Datum bekendmaking 12-05-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN GEEN  
BEZWAAR ZIJN VERLEEND:

• Evenementenvergunning voor het organiseren een Straatparade op zaterdag 25 juni 2022, van 14.11 
uur tot 17.30 uur door diverse straten in Waspik. Besluit is verzonden op 9 mei 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Vakantie Bijbel Club van zaterdag 
27 augustus 2022 tot en met vrijdag 2 september 2022, op de locatie Molenplein in Sprang-Capelle. 
Besluit is verzonden op 9 mei 2022.

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het hardloopevenement You’ll Never Run Alone 
op zondag 12 juni 2022 van 09.00 uur tot 16.00 uur, met start en finish op de parkeerplaats van het 
RKC Mandemakersstadion, Akkerlaan 2 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 13 mei 2022. 

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Foute Feestje Outdoor x Qmusic 
XXL op zaterdag 9 juli 2022 van 15.00 uur tot 23.00 uur, op het parkeerterrein Regenboog (achter-
ste gedeelte), op de locatie Taxandriaweg in Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 mei 2022. 

• Ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet voor het evenement Foute Feestje Outdoor x Qmusic 
XXL op zaterdag 9 juli 2022 van 15.00 uur tot 23.00 uur op het parkeerterrein Regenboog (achterste 
gedeelte), op de locatie Taxandriaweg in Waalwijk. Besluit is verzonden op 16 mei 2022. 

• Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Beachvolleybaltoernooi op zater-
dag 9 juli 2022 van 09.00 uur tot 24.00 uur, op zondag 10 juli 2022 vanaf 00.00 tot 01.00 uur en va 
10.00 uur  tot 19.00 uur, op de beachvolleybalvelden op de locatie Lindenheuvel in Waspik. Besluit 
is verzonden op 18 mei 2022. 

VERKEER

VERKEERSBESLUIT 13 MEI 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten:

- het parkeren in het parkeervak rechts naast Bartholomeushof 5 in Waspik  alleen toe te staan ten be-
hoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Bartholomeushof 5 in Waspik , door het 
plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 13 mei 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 13 MEI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak rechts naast Jan de Quaystraat 17 in Waalwijk, alleen toe te staan ten 
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Jan de Quaystraat 17 in Waalwijk, door 
het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 13 mei 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT 13 MEI 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak rechts naast Jan de Quaystraat 17 in Waalwijk, alleen toe te staan ten 
behoeve van het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Jan de Quaystraat 17 in Waalwijk, door 
het plaatsen van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 13 mei 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

WEGAFSLUITINGEN
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opne-
men met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegafsluitin-
gen 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. 
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 nutsvoorzie-
ningen. 
Eikenlaan t.h.v. Berkenlaan: 23-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. 
Besoyensestraat tussen 116 en 136: 23-05-2022 i.v.m. rioolreparatie. Omleiding via omliggende 
wegen.

SPRANG-CAPELLE: 
Willem van Gentsvaart t.h.v. nr. 26: 02-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nuts-
voorzieningen. Omleiding wordt ter plaatse d.m.v. borden aangegeven. Huisnummers 28 t/m 44 
zijn bereikbaar via Eendennestweg. Overige huisnummers bereikbaar via noordzijde. 
Halvezolenpad tussen Wendelnesseweg Oost en Dullaertweg: 09-05-2022 t/m 01-06-2022 i.v.m. 
aanleg buis. Omleiding via Dullaertweg en Heistraat. 
Winterdijk t.h.v. Capelse Hof / Vier Heultjes: 30-05-2022 t/m 31-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan 
nutsvoorzieningen. Omleiding via Hogevaart, Julianalaan, Heistraat, Wendelnesseweg Oost en 
Hoofdstraat. Fietsers via Kruisvaart.

WASPIK: 
Margrietlaan t.h.v. nr. 38: 09-05-2022 t/m 20-05-2022 i.v.m. werkzaamheden aan duiker.

AANWIJZEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS BURG. VERWIELSTRAAT TER 
HOOGTE VAN HUISNUMMER 2 IN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het aanleggen van een algemene ge-
handicaptenparkeerplaats aan de Burg. Verwielstraat ter hoogte van het Gezondheidscentrum huisnum-
mer 2. Dit op de parkeerstrook direct aan de straat voor nummer 2. Het parkeren op deze parkeerplaats 
is voor mensen in het bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart gratis. 

Het verkeersbesluit is 18 mei gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en ligt tot 29 juni 
2022 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.

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 inrich tingen:

Activiteitenbesluit milieubeheer: 
Eikhout Metaalwerken B.V., Tielenstraat 9 Waalwijk 
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 mei 2022 tot en met  
15 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). Onder-
zoek 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 inge-
schreven 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 ingeschre-
ven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief
• S. Ramautar, geboren op 02-02-2002, voornemen verzonden op 10-05-2022 
• A. Moutaouakil, geboren 08-06-2000, voornemen verzonden op 12-05-2022

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 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 publica-
tie 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. 


