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COLOFON

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders in hotel-
gebouw Bevrijdingsweg 1 Sprang-Capelle
Het is iedere dag in het nieuws, er is een landelijke opvangcrisis 
gaande om zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders op te 
vangen. 

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat duizenden Oekraïners naar 
Nederland blijven komen voor een veilig onderkomen. Ook zitten 
statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) langer dan 
gewenst in Asielzoekerscentra (AZC’s). Zij kunnen hierdoor niet 
starten met inburgeren. Ze hebben geen toekomstperspectief.  

De gemeente Waalwijk neemt op verzoek van het Rijk haar verant-
woordelijkheid en wil samen met de veiligheidsregio Midden- en 
West Brabant een bijdrage leveren aan het oplossen van deze lande-
lijke crisis. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft om 
die reden op 16 augustus 2022 besloten om tijdelijk 238 mensen op 
te vangen voor de duur van 1 jaar.    

Opvang in hotelgebouw  
Hotel Waalwijk Beheer stelt het hotelgebouw aan de Bevrijdings-
weg 1 in Sprang-Capelle beschikbaar voor de periode van 1 jaar. Dit 
gebouw staat leeg en is snel beschikbaar. Dat maakt het daarmee 
geschikt om gehoor te geven aan de spoedvraag van het Rijk. 

De Sociale Adviesraad (SAR)  
geeft het college van de  
gemeente Waalwijk gevraagd en 
ongevraagd advies over alles  
wat er gebeurt in het sociale  
domein. Denk aan maatschap- 
pelijke ondersteuning (Wmo), 
jeugdhulp en werk en inkomen 
(Participatiewet). 

De SAR heeft contacten met  
allerlei groeperingen van be- 
woners en cliënten in het  
sociaal domein. De SAR is ook  
aangesloten bij de Sociale  
Adviesraden in de regio Hart  
van Brabant (Rosa) en bij het  
landelijke platform van Advies- 
raden. De SAR bekijkt het voor- 
gestelde of benodigde beleid op  
het gebied van de Wmo, de  
Jeugdwet of de Participatiewet  
altijd vanuit het perspectief van  
de burger en/of gebruiker en  
legt haar bevindingen neer in  
een advies.

Meer weten over de Sociale  
Adviesraad of het jaarverslag  
2021 inzien? Kijk dan op  
www.socialeadviesraadwaalwijk.nl/ 
over_ons/ 

 DE SOCIALE  
 ADVIESRAAD

Vier het jubileumjaar met de  
‘25 jaar gemeente Waalwijk toolkit’
Organiseer jij binnenkort een activiteit, bijeenkomst of evenement voor jouw project? 
En zie je hierin raakvlakken met het 25 jarig bestaan van onze gemeente? Maak dan 
gebruik van de ’25 jaar gemeente Waalwijk toolkit’ voor jouw communicatie. 

Meer info over het gebruik van de toolkit en wat erin zit?  
Mail naar waalwijk25jaar@waalwijk.nl en de werkgroep neemt dan contact met je op. 

We hopen dat jij het jubileumjaar samen met ons zichtbaar wilt maken!

De opvanglocatie opent 12 september 2022, de instroom is gelei-
delijk om alles goed te kunnen organiseren. Door gebruik te maken 
van dit leegstaande hotelgebouw is het inzetten van schaarse  
woningen niet nodig voor de opvang van de Oekraiense vluchte-
lingen. Wij vangen in het hotelgebouw ook statushouders op voor 
de regio, maar alleen de aan Waalwijk toegewezen statushouders 
krijgen in onze gemeente een woning. De overige statushouders 
gaan vanuit het hotelgebouw volgens afspraak in de buurgemeenten 
wonen. 

Sober maar doelmatig verblijf  
De gemeente Waalwijk doet er alles aan om de opvang van de  
Oekraiense vluchtelingen en statushouders veilig te laten verlopen. 
Er is dag en nacht beveiliging. Daarnaast is er een locatiemanager 
die wordt ondersteund. Zij zorgen samen met medewerkers en 
vrijwilligers dat het verblijf voor deze mensen zo goed mogelijk 
verloopt. Het onderkomen voor de Oekraïners en statushouders is 
goed, maar sober en doelmatig. Waar mogelijk zullen beide groepen 
werken als invulling van de dag. De statushouders starten binnen  
twee weken na aankomst in het hotelgebouw met hun inburgering.  

Meer informatie  
Inwoners van de gemeente Waalwijk en Loon op Zand zijn als zij 
vragen hebben welkom op de inloopavond op maandag 5 september 
2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het hotelgebouw aan de Bevrijdings-
weg 1. Je kunt ook vragen stellen via het volgende e-mailadres:  
opvangvluchtelingen@waalwijk.nl. Voor mondelinge vragen komt er 
op korte termijn een speciaal telefoonnummer. 

Meer informatie is te vinden op www.waalwijk.nl/opvangvluchtelingen

Vrijwilligers gevraagd 
Er zijn gelukkig al veel vrijwilligers die zich inzetten voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Maar we kunnen altijd meer helpende 
handen gebruiken. Bij deze nodigen we je uit om je op te geven als 
vrijwilliger. Dat kan via de mail, maar ook op de inloopavond.

25 september 2022  - Centrum Waalwijk

GO WAALWIJK  
FESTIVAL

• Ontdek sport en cultuur tijdens 
de feestelijke sport- & uitmarkt 
op zondag 25 september!

• Voor jong en oud, tientallen  
organisaties doen mee.

• 11.00-17.00 uur, op en rond 
Raadhuisplein en Stadstuin

• Gratis toegang. Scan de QR  
voor info.

Het is ook koopzondag!

WWW.GOWAALWIJK.NL

25 september 2022  - Centrum Waalwijk
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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

LET OP: EEN AANTAL VAN DEZE PUBLICATIES IS AL WEL EERDER GEPUBLICEERD OP  

OFFICIËLEBEKENDMAKINGEN.NL MAAR KOMT NU VOOR HET EERST IN DEZE KRANT. VOOR DE START 

VAN DE BEZWAARTERMIJN IS BEPALEND DE DATUM VAN BEKENDMAKING ZOALS DIE STEEDS BIJ ELK 

GENOMEN BESLUIT IS VERMELD.

 
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:

Nieuwevaart 1 Sprang-Capelle: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 22-07-2022
Julianalaan 50 Sprang-Capelle: uitbreiden woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst 19-07-2022  
Ambachtsherenlaan 20 Waspik: aanbouwen overkapping/garage (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 21-07-2022
Kloosterweg 7 Waalwijk; aanleggen uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 21-07-2022
Dr. Mollerlaan 8 Waalwijk: kappen 3 bomen en 1 conifeer (toestemming Kap) Datum ontvangst 15-07-
2022 
Grotestraat 208 Waalwijk: splitsen winkelruimte (toestemming Bouw) Datum ontvangst 14-07-2022
Grotestraat 358 Waalwijk: vervangen condensor op het dak (toestemming bouw) Datum ontvangst 21-
07-2022
Het Fort 115 Waalwijk:  gevelwijziging (kozijn) (toestemming Bouw) Datum ontvangst 01-08-2022.
Franz Lehárpark 27 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toe-
stemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 29-07-2022
Taxandriaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nr. 935): kappen van 36 bomen (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 25-07-2022
Baardwijksestraat 9 Waalwijk: plaatsen opbouw (toestemming bouw) Datum ontvangst 07-08-2022
Hoge Akkerweg 5 Sprang- Capelle;  gebruiken van een bedrijfspand als woning (toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 04-08-2022
Ruijsdaelstraat Sprang- Capelle (Kad. Sprang sectie B nrs. 5725, 6364 en 6370): kappen 35 bomen (toe-
stemming kap) Datum ontvangst 09-08-2022
Grotestraat 333 Waalwijk: realiseren tijdelijke woning (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum ontvangst 26-07-2022
Loeffstraat 32 Waalwijk: verbouwing en vernieuwing pand met horeca (toestemming Bouw) Datum ont-
vangst 03-08-2022
Bremstraat 34 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 01-08-2022
Taxandriaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie G nummer 935): bouw voetgangersbrug (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 27-07-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
AANVRAGEN WELKE DOOR DE AANVRAGER ZIJN INGETROKKEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn 
ingetrokken:
Schutweg 2 Waalwijk: aanbrengen gevelreclame (toestemming Reclame) Datum intrekking 15-06-2022
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 niet-
ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvragen niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld zijn:
 't Vaartje 106 Waspik: splitsen van 2 woningen (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-08-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 25-08-2022 tot en met 05-10-2022 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Grotestraat 409 Waalwijk: brandveilig gebruiken pand (toestemming Brandveilig gebruik bouwwerk) 
Datum ontvangst 17-06-2022
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 25-08-2022 tot en met 05-10-2022 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Raadhuisplein 2 Waalwijk: toegankelijk maken pand voor personen met lichamelijke beperking (toestem-
ming wijzigen Rijksmonument, toestemming Bouw) Datum ontvangst 10-11-2021
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van 25-08-2022 tot en met 05-10-2022 de 
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Reigerbosweg 6b Waalwijk: brandveilig gebruik kinderdagverblijf (toestemming  brandveilig gebruiken 
bouwwerk) Datum ontvangst 10-08-2022
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Het Fort 115 Waalwijk: het wijzigen van (de) gevel kozijn(en) (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
05-08-2022
Energieweg 2 Waalwijk: het vervangen van gevelreclame (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 03-
08-2022
Grotestraat 275 Waalwijk: het gebruiken van een winkel als 4 appartementen (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 04-08-2022
Zomerdijkweg 5 te Waalwijk: het uitbreiden van een bedrijfspand en aanleggen uitweg (toestemming 
Bouw, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 26-07-2022
Hollandsestraat 2 Waalwijk: plaatsen van een dakkapel (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 26-07-2022
Industrieweg 98 Waalwijk: het aanbrengen en plaatsen van reclame-uitingen (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 04-08-2022
Tielenstraat 13 Waalwijk: realiseren van een entree (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 04-08-
2022
Kasteellaan 9 Waalwijk: het vestigen van een kapsalon in een bijbehorend bouwwerk (toestemming Han-
delen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-08-2022
Benedenkerkstraat 48 Waspik: het vervangen van een dak (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 04-08-2022
Van Harenstraat 1a Waalwijk: uitbreiden magazijn/expeditie (toestemming Bouw, toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 27-07-2022
Pompweg 1, Veerweg 16 Waalwijk: vervangen van de gevelreclame (toestemming Bouw) Datum bekend-
making 04-08-2022
Ruytenbergweg 1c Waspik: aanleggen in-uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 12-08-
2022
Henegouwenlaan Frieslandstraat Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1693): kappen 1 den (toestemming 
Kap) Datum bekendmaking 12-08-2022
Berkhaag 15 Sprang- Capelle: bouwen bedrijfsgebouw (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 09-
08-2022
Schoolstraat 19 Sprang- Capelle: aanleggen uitweg (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 
11-08-2022
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• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het evenement De Laatste Draai op zondag 11 september 
2022 van 12.00 uur tot 18.30 uur, op de kruising Kloosterweg – Meerdijk in Waalwijk. Besluit is ver-
zonden op 5 augustus 2022.

• Evenementenvergunning voor de Gemeentelijke Sportdag op donderdag 15 september 2022 van 
11.30 tot 23.30 uur, op het terrein van Zwembad Zidewinde, op de locatie Julianastraat 3 in Sprang-
Capelle. Besluit is verzonden op 29 juli 2022

• Evenementenvergunning voor de Kermis Waspik in de periode van zaterdag 27 augustus 2022 tot 
en met dinsdag 30 augustus 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur, op de locaties Dorpsplein en de 
Raadhuisstraat in Waspik. Besluit is verzonden op 27 juli 2022.

• Evenementenvergunning Swingen in de Stad op vrijdag 23 september 2022 van 19.00 uur tot 23.59 
uur, op zaterdag 24 september 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur, op de locatie Raadhuisplein in 
Waalwijk. Besluit is verzonden op 9 augustus 2022.                                                                                                    

• Evenementenvergunning voor De Laatste Draai op zondag 11 september 2022 van 10.00 uur tot 
18.30 uur, op de locatie kruising Kloosterweg – Meerdijk in Waalwijk. Besluit is verzonden op 11 
augustus 2022.

• Evenementenvergunning voor de Taptoe Waalwijk op 17 september 2022 van 17.00 uur tot 23.00 
uur op de locatie Raadhuisplein in Waalwijk. Besluit is verzonden op 12 augustus 2022.

• Evenementenvergunning voor Tieners Swingen bij de Tachtig op vrijdag 9 september 2022 van 
20.00 uur tot 23.30 uur, voor de Mini Tachtig op zaterdag 10 september 2022 van 12.00 uur tot 
18.00 uur, voor Swingen bij de Tachtig op zaterdag 10 september 2022 van 18.00 uur tot 24.00 uur, 
op zondag 11 september 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur, op de locatie Raadhuisplein in Waal-
wijk en voor de ombouw centrum op zondag 11 september 2022 vanaf 01.00 uur tot 05.00 uur en 
voor de Finish 880 van de Langstraat van 05.00 uur tot 19.00 uur, op de locatie Raadhuisplein, op 
de Markt en gedeeltelijk in de Grotestraat in Waalwijk. Besluit is verzonden op 12 augustus 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

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.

Een vergunning aanvragen is niet meer mogelijk. Wanneer wordt geconstateerd dat u deze activiteiten 
zonder vergunning organiseert, dan riskeert u een boete. 

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 polycar-
bonaat).

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 toege-

Gansoyensesteeg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie A nr. 1578): aanbrengen dam in watergang Buiten-
polder (toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum bekendmaking 09-08-2022
Julianalaan 29a Sprang-Capelle: aanleggen twee padelbanen (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels, toestemming Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum  
bekendmaking 18-08-2022
HJM Wiegersmastraat 5 Waspik: bouwen woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-08-2022
Grotestraat 138a Waalwijk: verbouwen kantoor (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
16-08-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Elzenweg 1 Waalwijk: vestigen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 28-07-2022
Bij Vijverlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 187): bouwen woning (toestemming Bouw, toe-
stemming handelen in strijd met ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 18-08-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Wilhelminastraat 26 Waalwijk: realiseren van 5 woningen en 18 appartementen (toestemming Bouw, 
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 29-07-2022 
Eerste Zeine 37a Waalwijk: vervangen kozijnen en wijzigen functie (toestemming Bouw) Datum  
bekendmaking 29-07-2022
Hoogeinde 35 Waalwijk: aanbrengen brandscheidingen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
28-07-2022
Carmelietenstraat 58 Waspik: restaureren kerk (toestemming wijzigen Rijksmonument) Datum  
bekendmaking 28-07-2022 
Olympiaweg 8 Waalwijk kamergewijze verhuur (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) 
Datum bekendmaking 28-07-2022
Laageinde 5 en 7 Waalwijk: bouwen van 7 appartementen (toestemming Bouw, toestemming Inrit/
uitweg) Datum bekendmaking 02-08-2022
Schotse Hooglandersstraat 16 Waspik: bouwen woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
04-08-2022
Koperwiek 20b Waspik: bouwen woning (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitrit) Datum  
bekendmaking 02-08-2022
Molenstraat 1 Waalwijk: wijzigen van een garage en bijgebouw naar een zelfstandige woning (toe-
stemming Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking  
02-08-2022
Gansoyensesteeg 21 Waalwijk: het vervangen van de bestaande distributieleiding (toestemming 
Werk of werkzaamheden uitvoeren) Datum bekendmaking 02-08-2022
Stationsstraat 68 Waalwijk: het verbouwen van winkelpand met bovenwoning naar 5 zelfstandige 
woningen (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 02-08-2022
Valkenvoortweg 38 Waalwijk: dichtmaken van sloot (toestemming Werk of werkzaamheden  
uitvoeren) Datum bekendmaking 04-08-2022
Altenaweg 2c Waalwijk: uitbreiden bedrijfspand (toestemming Bouw, toestemming Inrit/uitrit) 
Datum bekendmaking 07-07-2022
Procedure 1a is van toepassing.

UITGEBREIDE PROCEDURE

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
De Kroonweg 2a, 2b, 2c, 2d en 2e Waalwijk: brandveilig gebruik grootschalige campus 400 arbeids-
migranten (toestemming Brandveilig gebruiken bouwwerk) Datum ter inzagelegging besluit  
25-08-2022   
Procedures 1a en 4 zijn van toepassing. 
 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Grotestraat 275 Waalwijk: vaststellen nummeraanduiding 277a, 277b, 277c en 277d Datum bekend-
making 04-08-2022
Berkhaag 15 Sprang- Capelle: vaststellen nummeraanduiding 15a Datum bekendmaking 12-08-2022
Spoorstraat 1 Waspik: vaststellen nummeraanduiding 1M Datum bekendmaking 11-08-2022
H.J.M. Wiegersmastraat Waspik: vaststellen nummeraanduiding 5. Datum bekendmaking  
18-08-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
VERLEENDE OMZETTINGSVERGUNNINGEN OP BASIS VAN DE “HUISVES-
TINGSVERORDENING WAALWIJK 2022-2025” 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omzettingsvergunningen zijn verleend:
Dr. Schaepmanlaan 27 Waalwijk:  het omzetten van een zelfstandige woning in een onzelfstandige 
woning voor het huisvesten van .. personen Datum bekendmaking 01-08-2022
Procedures 1a en 3 is van toepassing. 

ALGEMENE VERGUNNINGEN
 
DE VOLGENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VERKLARINGEN VAN 
GEEN BEZWAAR ZIJN VERLEEND:
• Evenementenvergunning voor Go Waalwijk Festival op zaterdag 25 september 2022 van 11.00 

uur tot 18.00 uur, op het grasveld van de Stadstuin, op de locatie Hooisteeg en op het Raad-
huisplein in Waalwijk. Besluit is verzoden op 5 augustus 2022.

• Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het evenement Levenslied op zaterdag 3 september 2022 
van 19.30 uur tot 23.59 uur, op zondag 4 september 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur en 
voor het evenement Swingen bij de 80 op zaterdag 10 september 2022 van 19.30 .uur tot 23.59 
uur, op zondag 11 september 2022 vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur, op de locatie Raadhuisplein 
in Waalwijk. Besluit is verzonden op 5 augustus 2022.
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staan. 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 mate-
rialen die gemakkelijk ontvlambaar zijn. 

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
 
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.

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. recon-
structie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Van Berckenrodelaan: 29-08-2022 t/m 23-09-2022 i.v.m. reconstructie.

Sprang-Capelle:
Veerweg t.h.v. brug Oude Maasje: 04-07-2022 t/m 26-08-2022 i.v.m. onderhoud aan de brug. Omlei-
ding via Waspik d.m.v. bebording. Tot de schoolvakantie kunnen fietsers overdag gebruik maken van 
een tijdelijk ponton.
Kruisvaart tussen Wendelnesseweg West en Dullaertweg: 29-08-2022 t/m 16-09-2022 i.v.m. werkzaam-
heden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Heistraat.

Waspik:
Watersnip t.h.v. nummer 28: 29-08-2022 t/m 09-09-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

VERKEERSBESLUIT 1 AUGUSTUS 2022 
Het college van Waalwijk heeft besloten:

- door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, de gekentekende gehan-
dicaptenparkeerplaats op de Drogerij 23 te Waalwijk, op te heffen. 

Bovenstaand besluit is op 1 augustus 2022 bekend gemaakt.
Procedure 3 is van toepassing.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN ANNA BLAMANSTRAAT – 
WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Anna Blamanstraat de eerste 2 parkeervakken van de 
parkeerstrook in de middenberm ter hoogte van de zijgevel van Henriette Roland Holstlaan huisnum-
mer 22, te Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 24 augustus 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en 
ligt tot 5 oktober 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.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN SINT JANSPLEIN –  
WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen aan het Sint Jansplein ter hoogte van huisnummer 94 te 
Waalwijk én het vooralsnog uitvoeren van 1 parkeerplaats als gereserveerd voor het opladen van elektri-
sche voertuigen.

Het verkeersbesluit is op 24 augustus 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en 
ligt tot 5 oktober 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.

VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN BURGEMEESTER DE 
GOEYLAAN – WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN-
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische voertuigen in de Burgemeester de Goeylaan, het 3e en 4e parkeervak 
van de parkeerstrook ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 2, te Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 24 augustus 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad en 
ligt tot 5 oktober 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.
 
VERKEERSBESLUIT RESERVEREN 2 PARKEERPLAATSEN J. VAN DEVENTERSTRAAT – 
WAALWIJK VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten tot het reserveren van 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voertuigen in de J. van Deventerstraat, het 1e en 2e parkeervak van de 
parkeerstrook tegenover huisnummer 1, te Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op 24 augustus 2022  gepubliceerd in de digitale versie van het Gemeenteblad 
en ligt tot 5 oktober 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: 
Rialen Vastgoed B.V. , Vijverlaan 10 Waalwijk 
Shell station De Sprang, Maasroute 1 Sprang-Capelle 
 
De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 augustus 2022 tot en met  
21 september 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.

WET MILIEUBEHEER
MELDINGEN 
Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem zijn algemene regels vastgesteld. 
Het gaat om de volgende melding:

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Julianastraat naast nummer 11 (kad. Waalwijk sectie D 2425), Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 augustus 2022 tot en met 21 september 
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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften (veror-
deningen) elektronisch te publiceren.
U kunt deze bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.

Onlangs is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd: 

024        - Huisvestingsverordening Waalwijk 2022 – 2025
025        - Verordening starterslening gemeente Waalwijk 2022
026/028 - Aanwijzingsbesluit verbodsgebieden lachgas APV 2022
027        - Wijzigingsbesluit 13de wijziging GR Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
029        - Mandaatbesluit regeling opvang ontheemden Oekraïne Waalwijk

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.
 
ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet meer wo-
nen 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:  
- A. Miszczak, geboren op 21-11-1982, de datum van het voornemen is 14-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 09-08-2022. 
- B.J. Wiesiolek, geboren op 16-01-1007, de datum van het voornemen is 14-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 09-08-2022. 
- M. Teijgeler, geboren op 10-06-1977, de datum van het voornemen is 03-06-2022.  
  Het besluit is genomen op 04-08-2022. 
- V.M. Santos Montilla, geboren op 06-01-1998, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit  is genomen op 12-08-2022. 
- L.E. Vela Cobo, geboren op 31-07-1984, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 12-08-2022. 
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- D.S. Dinev, geboren op 06-10-1969, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 12-08-2022. 
- M.G. Ivanov, geboren op 25-02-1980, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 12-08-2022. 
- V.G. Ivanova, geboren op 05-06-1982, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
   Het besluit is genomen op 12-08-2022. 
- J.E. Makula, geboren op 18-02-1999, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 12-08-2022. 
- M.D. Marinov, geboren op 24-07-1978, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 12-08-2022. 
- W. van Gelderen, geboren op 26-01-1980, de datum van het voornemen is 21-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 15-08-2022. 
- I. Covaci, geboren op 26-06-1992, de datum van het voornemen is 14-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 17-08-2022. 
- D.K. Borisova, geboren op 07-07-1982, de datum van het voornemen is 27-07-2022.  
  Het besluit is genomen op 18-08-2022.

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 informa-
tie 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 wo-
nen 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 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 inge-
schreven, waarin wordt verteld dat het college van plan is hen uit te schrijven.

Voorletters en achternaam, geboortedatum, datum verzending brief 
- D.P. Chukov, geboren op 03-07-1968, de datum van het voornemen is 28-07-2022 
- K.A. Chruscinski, geboren op 15-06-2001, de datum van het voornemen is 28-07-2022 
- K.A. Lakatos, geboren op 06-04-1998, de datum van het voornemen is 28-07-2022 
- M. Narvils, geboren op 04-02-1993, de datum van het voornemen is 28-07-2022 
- C. Stark, geboren op 11-05-1974, de datum van het voornemen is 02-08-2022. 
- A.M. Soparla, geboren op 15-06-1990, de datum van het voornemen is 02-08-2022. 
- E. Kunigel, geboren op 17-01-1974, de datum van het voornemen is 15-08-2022. 
- R. van Wezel, geboren 29-06-1980, de datum van het voornemen is 15-08-2022. 
- S. Boghiu, geboren op 16-05-1994, de datum van het voornemen is 15-08-2022. 
- M.P. Kunert, geboren op 17-01-1993, de datum van het voornemen is 17-08-2022.

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 publi-
catie 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. 


