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Leerlingen presenteren ideeën voor
een klimaatvriendelijke straat

Meld je camera aan bij de politie

KLEURWEDSTRIJD
WAALWIJK 25 JAAR

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken,
overvallen en andere misdrijven. Heb je één of meer camera’s om
of aan je woning of bedrijfspand hangen? Laat het dan weten!
Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in jouw buurt camera’s
hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.
Stel er wordt bij jou ingebroken. De politie kijkt dan in een databank
wie in de buurt een camera heeft hangen. De politie kan snel de
beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat.
De politie kijkt dus niet live mee met jouw camera’s, maar houdt
alleen bij waar ze hangen. Zo beschermt jouw camera niet alleen
jouw spullen, maar help je meteen jouw buurt veiliger te maken.
Aanmelden
Je kunt jouw camera’s aanmelden via www.politie.nl/cib

We vroegen derdejaarsleerlingen van SG de Overlaat onze projectleider te inspireren met duurzame ideeën. Oplossingen om de
Baardwijksestraat klimaatvriendelijk te maken. Afgelopen week,
tijdens de klimaatweek, zijn we blij verrast door de energie, passie
en ideeën!
Afgelopen weken hebben zo’n 30 leerlingen van SG de Overlaat
zich verdiept in duurzaamheid en klimaat. Ze deden onderzoek
naar de mogelijkheden om de Baardwijksestraat in Waalwijk klimaat adaptief te maken. Tijdens de klimaatmarkt, afgelopen week,
presenteerden zij hun ideeën aan de projectleider, de wethouder,
buurtbewoners, de programmamanager duurzaamheid en andere
belangstellenden.
Het resultaat was verrassend! De ideeën hadden de leerlingen vertaald in posters, maquettes en constructies. Zo was er een drempel
van gerecycled materiaal te zien. Een groene weg waarvan het water
wordt opgevangen in een Wadi die naar een vijver loopt. Een speelhuis met een windmolen, zonne-energie en licht. Een kunstwerk
met alle vormen van energie opwekken.

Ben je tussen de 7 en 12 jaar?
Doe dan mee aan de kleurwedstrijd 25 jaar gemeente
Waalwijk’! Haal je kleurplaat
op bij de balie van het stadhuis of bij de bibliotheek in
Waalwijk, Waspik of SprangCapelle. Daar kun je de kleurplaat ook weer inleveren tot
en met vrijdag 9 september.
De drie mooiste kleurplaten
winnen leuke prijzen. Wordt
jouw kleurplaat gekozen? Dan
overhandigt de burgemeester
persoonlijk je prijs. De uitreiking is op 25 september tijdens het GO Waalwijk Festival
in het centrum van Waalwijk.

ONLINE REGELEN

Bedankt allemaal voor de inspiratie!

Wie stuur jij een kaartje vanaf
je vakantieadres?

Op vakantie?
Licht de buren in!

De zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen.
Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens
eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn.
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje
vanaf je vakantieadres. Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar.
En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog meer kunt doen
tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl

Wist je dat je veel zaken
bij de gemeente Waalwijk
online kunt regelen? Denk
aan een uittreksel van
persoonsgegevens of een
verklaring omtrent gedrag.
Maar ook een eigen verklaring
of verhuizing regel je in de
gemeente Waalwijk gemakkelijk
online. Kijk voor alle zaken die
je digitaal kunt regelen op:
www.waalwijk.nl/onlineregelen

COLOFON
baar kan
Een klein ge aken.
m
het verschil
Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

www.politiekeurmerk.nl/preventietips

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

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?
Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn.

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

ZOMERVAKANTIE

Het zomerreces staat voor de deur. We stoppen even met vergaderen en nemen rust en
tijd om terug te kijken op het eerste halfjaar van 2022. De eerste raadsbijeenkomst na
ons reces is gepland voor halverwege september. We wensen iedereen een fijne zomer en
hopen iedereen na de zomervakantie in goede gezondheid weer terug te zien!

BESLUITEN VAN RAADSVERGADERING VAN DONDERDAG 14 JULI

Op 14 juli was er een openbare raadsvergadering. De besluitenlijst van dit kaderstellend
debat vindt u op www.waalwijk.nl/raadsbesluiten of neem contact op met de griffie.
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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 0416-683456.

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:
Jacob van Ruysdaelstraat 17 Waalwijk: uitbreiden woonhuis (toestemming Bouw) Datum ontvangst
07-07-2022
Henegouwenlaan Frieslandstraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1693): kappen van een den
(toestemming Kap) Datum ontvangst 29-06-2022
Grotestraat 313 Waalwijk: aanbrengen brandscheiding (toestemming Bouw) Datum ontvangst
11-07-2022
Meulenpad 5 Sprang-Capelle: realiseren van een tinyhouse (toestemming Bouw) Datum ontvangst
11-07-2022
Gansoyensesteeg 21 Waalwijk: vervangen bestaande distributieleiding (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum ontvangst 28-06-2022
Havenweg 30 Waalwijk: plaatsen reclame (toestemming Bouw, toestemming Reclame-uiting)
Datum ontvangst 08-07-2022
van Harenstraat 1 Waalwijk: plaatsen reclame (toestemming Bouw, toestemming Reclame-uiting)
Datum ontvangst 08-07-2022
Tilburgseweg 2b Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie C nr. 986): nieuw bouwen loods (toestemming
Bouw) Datum ontvangst 14-07-2022
Procedure 1a is van toepassing.

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

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ)

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning nietontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Cartografenweg 6 Waalwijk: opknappen buitengevel pand (toestemming Reclame-uiting) Datum bekendmaking 15-07-2022
Procedures 1a en 3 zijn 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:
Waspiksedijk 23 en 24 Sprang-Capelle: plaatsen erfafscheiding/schutting (toestemming Bouw) Datum
bekendmaking 08-07-2022
Grotestraat 148 Waalwijk: vestigen dushi huis (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Datum bekendmaking 13-07-2022
Julianalaan 26 Sprang-Capelle: renoveren kozijnen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 15-072022
Kloosterweg 43 Waalwijk: plaatsen aanbouw en verbouwen/renoveren woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-07-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENHet college van Waalwijk maakt bekend
dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Burgemeester Verwielstraat 2b 01 Waalwijk: aanpassen brandveiligheidsvoorzieningen (toestemming
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Bouw) Datum bekendmaking 12-07-2022
Grotestraat 224a Waalwijk: toestaan bezorgfunctie bij een restaurant (toestemming Handelen in
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 12-07-2022
Meulenpad 1-15 Sprang-Capelle: gewijzigd uitvoeren bouwen 15 tijdelijke tinyhouses (toestemming
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 13-07-2022
Cartografenweg 6 Waalwijk: opknappen buitengevel pand (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 15-07-2022
St. Jansplein 112 Waalwijk: plaatsen containerberging (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke
regels, toestemming Bouw) Datum bekendmaking 15-07-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

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

•

•

•
•

Evenementenvergunning voor de Oldtimerdag Waalwijk op zondag 14 augustus 2022 op de
locatie aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 juli 2022.
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens de
evenementen de Oldtimerdag Waalwijk op zondag 14 augustus 2022 op de locatie aan de Vijverlaan in Waalwijk. Besluit is verzonden op 14 juli 2022.
Evenementenvergunning voor de Waspikse quiz en prijsuitreiking op zaterdag 8 oktober 2022
in de Theresiakerk op de locatie aan de Carmelietenstraat 58 in Waspik. Besluit is verzonden
op 14 juli 2022
Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het schenken van zwak -alcoholische dranken tijdens het
evenement de Waspikse quiz en prijsuitreiking op zaterdag 8 oktober 2022 in de Theresiakerk
op de locatie aan de Carmelietenstraat 58 in Waspik. Besluit is verzonden op 14 juli 2022.
Evenementenvergunning voor het Truckfestijn Waalwijk op 24 september 2022 door diverse
straten in Waalwijk. Besluit is verzonden op 15 juli 2022.
Exploitatievergunning voor het exploiteren van Buurtcentrum Sprang-Driessen op de locatie
Jeroen Boschstraat 1 in Sprang-Capelle. Besluit is verzonden op 15 juli 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

ONTWERPBESLUIT ALCOHOLVERGUNNING

De burgemeester van Waalwijk is voornemens een alcoholvergunning te verlenen voor de inrichting Buurtcentrum Sprang-Driessen op de locatie gelegen aan de Jeroen Boschstraat 1, 5161 VA
in Sprang-Capelle. Het betreft hier een vergunning aan een para commerciële rechtspersoon. Ter
regulering van paracommercie worden aan de vergunning voorwaarden verbonden (geen alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard alsmede beperking van tijden wanneer
de vergunning geldt). Op grond van artikel 6 van de Alcoholwet is de in de afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Dit wil zeggen dat de aanvraag
en het ontwerpbesluit alcoholvergunning met ingang van 21 Juli 2022 zes weken ter inzage liggen
tijdens openingstijden bij de frontoffice op het stadhuis in Waalwijk. Belanghebbenden kunnen
gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit, bij
voorkeur schriftelijk, kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de burgemeester
van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB in Waalwijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdig voor
afloop van de termijn een afspraak maken met de heer F. N.J. Moonen of mevrouw S.M.P. Gagliardi
van het team Vergunningverlening & Belastingen, via telefoonnummer 0416-683456. Na afloop van
de termijn zal onder afweging van eventueel kenbaar gemaakte zienswijzen een besluit genomen
worden waartegen beroep openstaat. Ik wijs u erop dat in principe alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingediend tegen het
ontwerpbesluit.
Procedures 1 en 2 zijn 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. 0416683456.

DE 80 VAN DE LANGSTRAAT

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 organiseert De Stichting 80 van de Langstraat de 40e
editie van de wandeltocht de Rabobank 80 van de Langstraat. De gemeente stelt ook dit jaar weer
alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen.
Wilt u een activiteit organiseren?
Zonder vergunning mag u:
•
Een kleine partytent plaatsen (tot 50 personen).
•
Muziek draaien via een geluidsinstallatie.
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste
4,50 meter. Versieringen boven de weg moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen.
U heeft wel een vergunning nodig als u één of een combinatie van onderstaande attributen plaatst:
• Een grote tent plaatst (vanaf 50 personen);
• Een vrachtwagen (trailer) of ander groot obstakel plaatst;
• Versterkte muziek wilt laten horen met professionele apparatuur, bijvoorbeeld als
een dj muziek draait en/of.
• Tapwagens (aanvraag + situatietekening indienen wanneer de tapwagens niet op
het eigen terras geplaatst wordt. Het moet duidelijk zijn wat tot het eigen terras
behoort. De tapwagen en het terras mag niet ‘s nachts worden gebruikt tussen
01.30 uur en 08.30 uur.
Alcohol
Als u op een andere plaats dan uw horecabedrijf zwakalcoholhoudende dranken wilt verkopen en/of
schenken, dan heeft u hiervoor een ontheffing van de Alcoholwet nodig.
NIX18
Met de ontheffing mag u alleen alcohol schenken aan personen van 18 jaar en ouder. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan. Wij verwachten dat u hierin uw verantwoordelijkheid
neemt. Overlast door overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd,

u riskeert dan een boete.
Horeca en eindtijd
Voor de horeca in de gemeente Waalwijk geldt de reguliere sluitingstijd van 03.00 uur.
Voor dit jaar geldt dat enkel voor de horeca direct gelegen aan de wandelroute van “de 80” vrijstelling
van de sluitingstijd. De vrijstelling van de sluitingstijd geldt NIET voor buitenactiviteiten van de horeca.
Voor buitenactiviteiten dient een vergunning worden aangevraagd.
Plastic
Gedurende het evenement mag op zaterdag 10 september 2022 en op zondag 11 september 2022 zowel
binnen als buiten op het terras alleen worden gewerkt met plastic glazen (plastic kreukelglas of polycarbonaat).
Geluid
Alle horecabedrijven langs de route hebben een collectieve geluidontheffing. Dit houdt in dat u tot de
reguliere sluitingstijden in uw horecabedrijf muziek ten gehore mag brengen waarbij de normen uit het
Activiteitenbesluit tijdelijk niet gelden.
Tent
Voor het plaatsen van een tent voor maximaal 50 personen op uw terras hebt u geen vergunning nodig.
Let daarbij op dat u geen vluchtwegen vanuit uw horecabedrijf blokkeert. Voor het plaatsen van een tent
voor meer dan 50 personen hebt u wel een vergunning nodig.
Vuurkorf en barbecue
U mag een vuurkorf plaatsen van max. 60 x 60 cm. De vuurkorf of barbecue moet op minstens 5 meter
afstand van een gebouw staan. Bij windkracht 6 of hoger is het gebruik van een vuurkorf niet toegestaan. Houdt altijd toezicht op het vuur en houdt bluswater binnen handbereik.
Versieringen
Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet u altijd een breedte vrijhouden van tenminste 4,50
meter. Versieringen boven de weg moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen. Gebruik geen materialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn.
Melden en aanvragen
Voor het melden van uw activiteit en/of het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen
dient u een aanvraag in te dienen. Een formulier hiervoor kunt u vinden op de site van de gemeente
Waalwijk, www.waalwijk.nl, vergunningen. Als u attributen plaatst voeg hierbij dan een plattegrondtekening op schaal.
U hebt tot uiterlijk 5 augustus 2022 om het formulier in te leveren bij de gemeente.
Handhaving
De gemeente en politie treden handhavend op indien u een vergunning plichtige activiteit organiseert
maar u geen vergunning of ontheffing hebt.
Vragen?
Heeft u nog vragen of wenst u verdere uitleg, neem dan gerust contact op met het team Vergunningverlening & Belastingen via telefoonnummer 0416-683456.
Let op!
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt u legeskosten in rekening gebracht volgens de
Legesverordening 2022. Deze kunt u vinden op de site van de gemeente Waalwijk, www.waalwijk.nl optie
regelgeving onder het item legesverordening, tarieventabel 2022.
Route
De gehele route kunt u bekijken op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje “parkoers”. Voor de
veiligheid van de lopers en andere weggebruikers worden tijdens de doorkomst verschillende wegen
afgesloten.
Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig om de populaire wandeltocht weer tot een succes te
brengen. Wilt u zich inzetten zodat er weer een prachtig evenement kan worden neergezet? Kijk voor
meer informatie en aanmelden op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrijwilligers’.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT 11 JULI 2022

Het college van Waalwijk heeft besloten:
- het parkeren in het parkeervak voor Mr. Troelstrapark 52, Waalwijk, alleen toe te staan ten behoeve van
het voertuig dat in eigendom is van de bewoner van Mr. Troelstrapark 52, Waalwijk, door het plaatsen
van het onderbord onder het bord E 6 van bijlage I van het RVV 1990;
Bovenstaand besluit is op 11 juli 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

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.
Valeriaanstraat vanaf kruising Bevernelstraat t/m kruising Reigerbekstraat: 04-07-2022 t/m 29-072022 i.v.m. reconstructie van de weg.
Kruising Grotestraat / Kerkstraat: 29-08-2022 t/m 16-09-2022 i.v.m. reconstructie.
Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan: 29-08-2022 t/m 23-12-2022. i.v.m.
reconstructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Woensdag 20 juli 2022

Sprang-Capelle:
Veerweg t.h.v. brug Oude Maasje: 04-07-2022 t/m 26-08-2022 i.v.m. onderhoud aan de brug.
Omleiding via Waspik d.m.v. bebording. Tot de schoolvakantie kunnen fietsers overdag gebruik
maken van een tijdelijk ponton.
Tinus van der Sijdestraat t.h.v. nr. 9: 03-08-2022 i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Waspik:
Geen wegafsluitingen

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN
ARTIKEL 8.40

-

B. Quinteros Ayala, geboren op 26-11-1995, de datum van het voornemen is 02-06-2022.
Het besluit is genomen op 14-07-2022

-

E.J. Ramos Fernandez, geboren op 27-04-1993, de datum van het voornemen is 02-06-2022.
Het besluit is genomen op 14-07-2022

-

D. Zebrowski, geboren op 08-11-1986, de datum van het voornemen is 02-06-2022. Het
besluit is genomen op 14-07-2022

-

J.A. Reis Falcao, geboren op 19-04-1990, de datum van het voornemen is 09-06-2022. Het
besluit is genomen op 14-07-2022

-

A.L. Mantello, geboren op 13-11-1999, de datum van het voornemen is 09-06-2022. Het
besluit is genomen op 14-07-2022

-

S.E. Rodriguez Talavera, geboren op 11-08-1990, de datum van het voornemen is 09-062022. Het besluit is genomen op 14-07-2022

-

M. Karakaya, geboren op 05-03-1987, de datum van het voornemen is 16-06-2022. Het
besluit is genomen op 14-07-2022

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:

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.

Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bear Sandwich Panels B.V., Zomerdijkweg 5 Waalwijk
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 juli 2022 tot en met
17 augustus 2022. Na afloop van deze termijn kan op verzoek inzage worden gegeven.

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.

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.

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.

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:
-

F. Abdul Jabar, geboren op 19-08-1992, de datum van het voornemen is 02-06-2022. Het
besluit is genomen op 13-07-2022

-

K. Kiziukiewicz, geboren op 03-11-1993, de datum van het voornemen is 02-06-2022. Het
besluit is genomen op 14-07-2022

-

M. Patras, geboren op 11-01-1989, de datum van het voornemen is 02-06-2022. Het besluit is
genomen op 14-07-2022

-

M. Gheorghe, geboren op 27-05-1980, de datum van het voornemen is 02-06-2022.
Het besluit is genomen op 14-07-2022

-

T.K. Komarnicki, geboren op 10-08-1996, de datum van het voornemen is 02-06-2022. Het
besluit is genomen op 14-07-2022

-

J.I. Miranda Lemos, geboren op 12-01-1996, de datum van het voornemen is 02-06-2022.
Het besluit is genomen op 14-07-2022

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
-

P.J. Mussa Moreira, geboren op 27-02-1995, de datum van het voornemen is 14-07-2022

-

I Covaci, geboren op 26-06-1992, de datum van het voornemen is 14-07-2022.

-

A. Miszczak, geboren op 20-11-1982, de datum van het voornemen is 14-07-2022.

-

B.J. Wiesiolek, geboren op 16-01-1997, de datum van het voornemen is 14-07-2022.

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.

