
Woensdag 12 oktober 2022

Kranslegging op verzamelgraf  
begraafplaats Tilburgseweg

INFORMATIE 
PEILBUIZEN 

Op dinsdag 1 november 
organiseert het Waterschap 
Brabantse Delta een 
informatieavond voor de 
Westelijke Langstraat over de 
geplaatste peilbuizen en het 
grondwater.

Binnen het project Westelijke 
Langstraat zijn er ruim 100 
peilbuizen geplaatst. Op grond 
van het waterschap, maar ook 
bij particulieren. De peilbuizen 
zijn geplaatst om te volgen hoe 
het grondwater zich ontwikkelt, 
om de natuurontwikkeling in 
de gaten te houden en om bij 
eventuele overlast de juiste 
meetgegevens te hebben. Je 
bent welkom op:

Dinsdag 1 november
19.00 - 20.30 uur
Den Bolder, Schoolstraat 19  
in Waspik
              
Programma
• Toelichting monitorings-

plan peilbuizen
• Toelichting website / 

demonstratie uitlezen 
peilbuizen

Vorig jaar hebben we op de algemene begraafplaats aan de 
Tilburgseweg in Sprang-Capelle verschillende algemene graven 
geruimd. Als afronding legt wethouder Ronald Bakker namens de 
gemeente Waalwijk op 13 oktober om 14.00 uur een krans op het 
verzamelgrafmonument. Hij zal ook een korte toespraak geven. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Na de kranslegging is er in 
de aula van de begraafplaats gelegenheid voor een ontmoeting en 
koffie en thee.

Kijk voor meer informatie op: www.waalwijk.nl/
ruimenbegraafplaatstilburgseweg

Geen indicatie nodig voor regiotaxi
Wist je dat iedereen gebruik kan maken van de deeltaxi van Regio-
vervoer Midden-Brabant? Hier heb je geen indicatie of pasje  
van de gemeente voor nodig. Je betaalt dan het zogenoemde OV- 
tarief (Openbaar Vervoer tarief). Dit houdt in dat je voor de instap 
€3,64 betaalt en per kilometer: €0,55. 

Reserveer jouw rit door te bellen naar: 0900-0595. Regiovervoer 
Midden-Brabant haalt je op het afgesproken moment thuis op en 
brengt je naar jouw bestemming. Dat kan een ander huisadres zijn, 
maar bijvoorbeeld ook een winkelcentrum, ziekenhuis of station. 
De taxi komt maximaal een kwartier voor óf een kwartier na jouw 
gewenste vertrektijd voorrijden. Je deelt de taxi mogelijk met andere 
reizigers. Met de regiotaxi kan je maximaal 25 kilometer per rit 
reizen. Voor meer informatie: www.waalwijzer.nl/regiotaxi-en-valys

Zet je licht aan!

De herfst heeft zijn intrede gedaan. De dagen worden korter 
en het wordt steeds een beetje kouder. Wil je veilig die kortere 
dagen door kunnen trappen, dan is goede verlichting natuurlijk 
belangrijk. Maar wat is goede fietsverlichting dan precies? Met 
deze tips kom je veilig het najaar door:

• Zorg dat je lampen goed zichtbaar zijn en recht vooruit of 
recht achteruit schijnen. Aan de voorkant moet het licht wit of 
geel zijn, aan de achterkant moet het rood zijn. Hoe gezellig 
het er ook uit ziet, het mogen geen andere kleuren zijn.

• Het beste is een vaste fietslamp, maar losse lampjes 
mogen ook. Zorg er wel voor dat je ze stevig vastmaakt 
en dat ze goed naar voren of achteren schijnen (ze mogen 
niet bewegen). Er zijn kleine lampjes op de markt die naar 
beneden hangen, maar daarmee riskeer je een boete.

• De lampjes mag je ook vastmaken aan de voor- of aan de 
achterkant van je kleren, op de borst of op de rug(tas). Alleen 
op die kanten van het lichaam mag je ze plaatsen. Ze mogen 
dus niet op het hoofd, armen of benen. 

• Je fietslicht mag niet knipperen. Dat kan te afleidend werken 
voor bijvoorbeeld automobilisten. Zo zijn er veel losse 
fietslichtjes die een knipperstand hebben, maar op veel 
plekken verkopen ze ook verlichting voor tussen de spaken. 
Deze fietswielverlichting is heel leuk omdat het een soort 
disco-effect geeft op de fiets. Voor andere weggebruikers kan 
het zorgen voor te veel prikkels in het verkeer. En dat kan 
leiden tot gevaarlijke situaties. 

• Dat fietsverlichting verplicht is in het donker, dat is bij 
iedereen wel algemeen bekend. Maar wist je dat reflectoren 
ook verplicht zijn? Ze zijn een verlengstuk van de 
fietsverlichting, omdat ze oplichten als een koplamp van een 
voertuig erin schijnt. Zo moeten er rode reflectoren op de 
achterkant van je fiets zitten, op de wielen moeten witte of 
gele reflectoren zitten. Ook de trappers moeten voorzien zijn 
van gele reflectoren.

Wij wensen alle fietsers plezierige en veilige kilometers.

Rookmelders testen, zo gepiept!

Hoe zorg je ervoor dat je maandelijks jouw rookmelder(s) test? 
Bedenk welk moment in de maand voor jou het meest geschikt is 
en noteer deze in jouw agenda of telefoon als herhaalde reminder! 
Voorkom schijnveiligheid. Rookmelders testen, zo gepiept!

Rookmelders verplicht
Wist je dat rookmelders sinds juli 2022 verplicht zijn? 
En dat is niet voor niks. Met een rookmelder op iedere verdieping 
ben jij eerder veilig buiten! Benieuwd naar hoeveel rookmelders jij 
nodig hebt? Kijk voor meer informatie  
rookmelders.nl/rookmelderwijzer

Expositie 
Tot en met 31 oktober zijn de 
schoenkunstwerken van Norbert  
van Bladel (1930) tentoongesteld  
in het stadhuis in Waalwijk.  
Sinds 1948 is hij actief werk- 
zaam in het schoenenvak en  
heeft voor zijn schoenfabriek 
diverse collecties ontworpen.  
Na zijn pensionering is hij 
gestart met het maken van 
schoenkunstwerken. Kennis, 
kwaliteit, gedrevenheid en 
passie zijn te zien in de ge- 
ëxposeerde  kunstwerken. De 
expositie is te zien tijdens de 
openingstijden van het stadhuis. 
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Digitaal OKE met deze ABC
Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Maar je kunt wel 
maatregelen nemen om de kans daarop zo klein mogelijk te maken. 
Veiligheid begint natuurlijk bij jezelf. Onthoud daarom de ABC-
methode! 

Ontvang je een verdachte sms, mail of whatsapp? Of word je gebeld 
door een onbekend nummer? Denk dan meteen aan ABC, dan blijf 
je digitaal OKE!

A = ALERT BLIJVEN
• Te mooi om waar te zijn, is niet oké
• Blijf op de hoogte
• Klik nooit zomaar op een link

B = BEVEILIG JEZELF
• Blijf up-to-date met updates
• Gebruik sterke wachtwoorden
• Gebruik antivirus software
• Maak offline back-up’s

C = CHECK ALTIJD
• Vertrouw je het niet, verbreek het contact
• Check de gegevens van de afzender

Melden helpt
Bel altijd de politie als je slachtoffer bent van een cyberdelict.  
Bij spoed: 112, of anders via 0900-8844. Zorg ervoor dat je geen 
digitale sporen verloren laat gaan. Zet jouw computer niet uit en 
bewaar zo veel mogelijk informatie.

‘Dat iemand me dit heeft kunnen 
aandoen!’

Henk (64) is ondernemer en verloor bijna € 9.000,- aan een 
nepmedewerker van de Belastingdienst.

‘Ik heb uren met een oplichter aan de lijn gehangen, terwijl ik dacht 
dat het iemand van de Belastingdienst was. Ik moest snel een boete 
betalen, anders dreigde inbeslagname van mijn onderneming. Al die 
tijd was die oplichter maar met één ding bezig: hoe klop ik zo veel 
mogelijk geld uit zijn zakken. Dat iemand tot zoiets in staat is, dat is 
toch niet te geloven?’

‘Ik ben flink teleurgesteld in mezelf, dat ik me dit heb laten 
overkomen. Al direct nadat ik het geld had overgemaakt, dacht ik: 
hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Het past helemaal niet bij me om zo 
makkelijk met geld om te gaan.’

‘Achteraf staat de hele wereld klaar met goede adviezen. Je had toch 
dít en je had toch dát… Misschien had ik ook wel zo gereageerd als 
het een ander was gebeurd. Geloof me: die oplichters zijn steengoed 
in hun werk. Ze kunnen echt iedereen overtuigen.’

Fraudehelpdesk
Dit ervaringsverhaal is gebaseerd op de vele meldingen die de 
Fraudehelpdesk krijgt. Gedupeerden hechten veel waarde aan hun 
anonimiteit, vandaar dat hier een fictieve naam is gebruikt. 
Kijk voor mee verhalen én tips op www.fraudehelpdesk.nl 

DIGITAAL BEROOFD

Hoe is het om digitaal beroofd  
te worden van je spaargeld? 
Of als je bedrijf wordt afgeperst 
door een cybercrimineel? 
Presentator Art Rooijakkers  
neemt je mee naar mensen die 
het slachtoffer werden van 
DDOS-afpersing, helpdesk- 
fraude en vriend-in-noodfraude. 
Je hoort tot in detail hoe de 
daders werken, en wat politie en 
justitie doen om ze te pakken. 

Wil je deze criminelen te slim 
af zijn en voorkomen dat 
jij het volgende slachtoffer 
wordt? Luister dan naar de 
podcast Digitaal Beroofd: 
www.veiligheidscoalitie.nl/
digitaalberoofd

Op deze pagina lees je  

wekelijks informatie van  

de gemeente Waalwijk.

Bezoekadres:

Taxandriaweg 6, Waalwijk

Contactgegevens:  

Telefoon: 0416-683456

WhatsApp: 06-27349254

E-mail: info@waalwijk.nl

Website: www.waalwijk.nl

COLOFONVan aardappelschil naar compost. Hoe goed scheid jij het gft-afval?
Groente- fruit- en tuinafval is gemakkelijk te recyclen. Groente- en 
fruitresten zijn namelijk de perfecte ingrediënten voor bijvoorbeeld 
compost. Die compost kan daarna gebruikt worden om planten en 
bloemen beter te laten groeien. Jouw afval is dus waardevol! 

Maar soms vinden we ander afval bij het gft-afval. Of vinden we 
plastic zakken in de gft-container. Dit zorgt ervoor dat de hele  
lading afval wordt afgekeurd bij de eindverwerker om te 
hergebruiken. Het afval verdwijnt dan in de verbrandingsoven.  
De komende periode kijken we daarom hoe goed onze inwoners  
het gft-afval scheiden.

Wat mag er wel en niet in de gft-container? 
De volgende materialen mogen wel in de container:

• Groente-en fruitresten en schillen;
• Etensresten (ook botjes en graten);
• Brood, deeg, rijst en pasta;
• Losse thee, koffiedik;
• Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine knaagdieren, met  

hun poep;
• Bloemen en planten;
• Fijn tuinafval.

De volgende materialen mogen niet in de container:

• Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook;
• Kauwgom;
• Luiers, incontinentiemateriaal;
• Theezakjes, koffiepads- en cups;
• Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren;
• Tabak, peuken en as;
• Potten, stenen, balken, timmerhout en metaal.

Scheiden in afvalzakken
Wil je jouw gft-afval scheiden in afvalzakjes? Gebruik dan alléén 
biologisch afbreekbare zakjes om je gft-afval in te doen. 

Op www.waalwijk.nl/gft vind je tips hoe je je gft-afval goed kunt 
scheiden. 
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AANMELDEN EN INFORMATIE
De planning, agenda en vergaderstukken vindt u op waalwijk.raadsinformatie.nl 
en op waalwijk.langetermijnagenda.nl. Voor vragen kunt u mailen naar  
griffie@waalwijk.nl of bellen naar 0416-683456

WAALWIJKS PODIUM 
Wilt u een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen  
aan de raad? Dat kan tijdens het Waalwijks podium. Aanmelden kan bij de griffie.  
Voor de contactgegevens: zie het kader ‘Aanmelden en Informatie’. 

OPENBAAR TOEGANKELIJK 
De raadsbijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis  
(Taxandriaweg 6, bezoekersingang Winterdijk) en zijn openbaar toegankelijk  
voor publiek. U bent van harte welkom!

AGENDA
DONDERDAG 13 OKTOBER | 19:30u – 
WAALWIJKS PODIUM EN GESPREKSAVOND 
De raadsleden en fractievolgers gaan graag in gesprek met de inwoners over de  
agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 3 november. 
Op de agenda staan:
• Vaststelling Lokale Inclusie Agenda
• Programmabegroting 2023 en Actualisering begroting 2023
• Belastingverordeningen 2023 (excl. OZB en leges)
• Koersbepaling Sociaal Domein

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 omgevingsvergun-
ning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:

Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 202): bouwen appartementengebouw (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 22-09-2022
Mr. van Houtenstraat 17 Waalwijk: gebruik pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 perso-
nen (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels)
Pompweg 1 Waalwijk: vervangen schuifpoort (toestemming Bouw) Datum ontvangst 03-10-2022
Mendelssohnstraat 33 Waalwijk: bouwen dakkapel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 28-09-
2022
Jacob Obrechtpark 31 Waalwijk: plaatsen dakopbouw (toestemming Bouw) Datum ontvangst 21-09-
2022
Oudestraat naast nr. 1 Sprang-Capelle (Kad. Sprang sectie B nr. 6382): bouwen woning (toestemming 
Bouw) Datum ontvangst 05-10-2022
Talmastraat 44 Waalwijk: starten onderneming vanuit huis (toestemming Handelen in strijd ruimte-

lijke regels) Datum ontvangst 29-09-2022
Grotestraat 29 Waalwijk: splitsen van 2 appartementen naar 4 appartementen (toestemming Bouw) 
Datum ontvangst 05-10-2022
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:
Hertog Janpark 51 Waalwijk: verbreden uitrit (toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 06-
10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Villa Waterranonkel 53 Waalwijk: uitbreiden woonlaag (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 03-10-2022
Schotse Hooglandersstraat 93 Waspik: verbouwen woning (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 04-10-2022

• Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad
• Voorstel tot tweede keer verlenging van het contract met PWC voor de  
 accounts controle
• Keuze inzet Ombudscommissie Waalwijk en Nationale Ombudsman

DONDERDAG 20 OKTOBER | 19:30U – INFORMATIEAVOND
Tijdens deze informatieavond staan twee onderwerpen op de agenda. Ten eer-
ste de kernagenda Regio Hart van Brabant. Ten tweede de Omgevingswet. Er is 
geen livestream deze avond, iedereen is van harte welkom om langs te komen. 
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Drunenseweg 76 Waalwijk: plaatsen fietsenberging (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels)
Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1019 gedeeltelijk): bouwen woning (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke, toestemming Inrit/uitweg) Datum bekendmaking 
06-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
Mr. Van Coothstraat 8 Waalwijk: kappen conifeer (toestemming Kap) Datum bekendmaking 04-10-
2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Bij Oudestraat Waspik (Kad. Waspik sectie G nr. 1542): dempen tussensloot (toestemming Uitvoeren 
werk of werkzaamheden) Datum bekendmaking 04-10-2022
Bij Oudestraat Waspik (Kad. Waspik sectie G nr. 1542): ophogen lager gelegen perceel (toestemming 
Uitvoeren werk of werkzaamheden) Datum bekendmaking 04-10-2022
Grotestraat 208 Waalwijk: splitsen winkelruimte (toestemming Bouw) Datum bekendmaking  
04-10-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN VAN NUMMERAANDUIDINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende besluiten tot het vaststellen van nummer-
aanduidingen zijn genomen:
Akkerlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1019 gedeeltelijk): nummeraanduiding 11 is vastge-
steld Datum bekendmaking 06-10-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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

Evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Regionale veteranen dag op  
5 november 2022, op de locaties Taxandriaweg 6 in Waalwijk. 
Besluit is verzonden op 5 oktober 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

MILIEU

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Waalwijk hebben op 23 september 2022 een melding op grond van 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer ontvangen van Klaas Soer Grondverzet 
B.V.  voor het in gebruik hebben van een puinbreker aan van Harenstraat 1 Waalwijk. De melding is 
inmiddels door het college geaccepteerd.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode week 41 van 2022 tot en met week 1 2023, 
voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften te beperking van ge-
luids- en stofhinder. 

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-
683 456.

 
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:
Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan: 29-08-2022 t/m 23-12-2022. i.v.m. re-
constructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.
Mercatorlaan van Besoyensestraat tot Cornelis Koemanstraat: 12-09-2022 t/m 31-10-2022 i.v.m. 
reconstructie. Parkeerterrein en hoofdingang zorgwoningen Mercatorlaan tijdelijk bereikbaar vanuit 
Jacques Bertinstraat.
Gemma Frisiusstraat: 05-10-2022 t/m 02-11-2022 i.v.m. reconstructie.

SPRANG-CAPELLE:
Loonsestraat t.h.v. Zuidhollandsedijk: 13-09-2022 en 18-10-2022 i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoor-
zieningen.
Willem van Gentsvaart tussen Poolsestraat en huisnummer 31: 17-10-2022 t/m 28-10-2022 i.v.m. 
werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Huisnummers 28 t/m 44 bereikbaar via Eendennestweg. 
Overige huisnummers via noordzijde.

WASPIK:
Vrouwkensvaartsestraat ter hoogte van het Zuiderafwateringskanaal: 17-10-2022 t/m 18-10-2022 
i.v.m. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Omleiding via Carmelietenstraat, Spoorstraat, 
Schoolstraat, Schoutstraat, ’t Vaartje.

AANBRENGEN VOORRANGSREGELING SCHOUWSLOOTWEG/ZOMERDIJKWEG 
IN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten een voorrangsregeling aan te brengen 
op de Schouwslootweg/Zomerdijkweg in Waalwijk. Het verkeersbesluit is op woensdag 12 oktober 
2022 gepubliceerd in de digitale versie van het gemeenteblad en ligt tot woensdag 23 november 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 5 OKTOBER 2022
Het college van Waalwijk heeft besloten de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats, gelegen 
nabij de woning aan de Putstraat 92 in Waalwijk te weigeren. Het besluit is verzonden op 5 oktober 
2022. 
Procedure 3 is van toepassing

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 ge-
noemde personen niet meer bij te houden in de BRP. Zij zijn door het college uitgeschreven uit Ne-
derland, 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: 
M. Narvils geboren op 04-02-1993, de datum van het voornemen is 28-07-2022. Het besluit is geno-
men op 03-10-2022.
D.P. Chukov, geboren op 03-07-1968, de datum van het voornemen is 28-07-2022. Het besluit is 
genomen op 05-10-2022
K.A. Chruscinski, geboren op 15-06-2001, de datum van het voornemen is 28-07-2022. Het besluit is 
genomen op 05-10-2022
K.A. Lakatos, geboren op 06-04-1998, de datum van het voornemen is 28-07-2022. Het besluit is 
genomen op 05-10-2022
A.M. Soparla, geboren op 15-06-1990, de datum van het voornemen is 02-08-2022. Het besluit is 
genomen op 05-10-2022
S. Boghiu, geboren op 16-05-1994, de datum van het voornemen is 15-08-2022. Het besluit is geno-
men op 05-10-2022
M. Caicedo Perdomo, geboren op 04-01-1972, de datum van het voornemen is 30-08-2022. Het be-
sluit is genomen op 05-10-2022
M.P. Kunert, geboren op 17-01-1993, de datum van het voornemen is 17-08-2022. Het besluit is ge-
nomen op 06-10-2022
J. Dhawtal, geboren op 14-01-1979, de datum van het voornemen is 29-08-2022. Het besluit is geno-
men op 06-10-2022
V.A. Negut, geboren op 19-12-1999, de datum van het voornemen is 29-08-2022. Het besluit is geno-
men op 06-10-2022
V.C. Tone, geboren op 07-04-1998, de datum van het voornemen is 29-08-2022. Het besluit is geno-
men op 06-10-2022
P.M.J. Senders, geboren op 25-10-1973, de datum van het voornemen is 02-09-2022. Het besluit is 
genomen op 06-10-2022
J. Senders, geboren op 09-04-2002, de datum van het voornemen is 02-09-2022. Het besluit is ge-
nomen op 06-10-2022

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 be-
zwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit van het college tegen uw belangen ingaat. Meer 
informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/bezwaar.

ONDERZOEK NAAR WOONADRESSEN
De gemeente Waalwijk is er achter gekomen dat de personen, die hierna worden genoemd, niet 
meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens 
(BRP). Onderzoek naar het adres van deze personen heeft niets opgeleverd.

Waarom publiceert het college van burgemeester en wethouders dit bericht?
Het college van burgemeester en wethouders moet ervoor zorgen dat de registratie van gegevens in 
de BRP juist is. Daarom is het college van plan de adresgegevens van de hieronder genoemde perso-
nen 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
- D.W. Szafranowicz, geboren op 13-11-1997, de datum van het voornemen is 05-10-2022
- M.A. Brakenhoff, geboren op 03-10-1971, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- S.A. Mihaleva, geboren op 18-08-1995, de datum van het voornemen is 06-10-2022



Woensdag 12 oktober 2022

- S.K. Marinov, geboren op 07-02-1991, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- I.D. Iordache, geboren op 08-10-1997, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- P.J. Dziegielewski, geboren op 24-06-1984, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- B. Waterschoot, geboren op 07-10-2001, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- F. Maicon, geboren op 12-05-1981, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- V.A. Pineda Rivera, geboren op 08-06-1995, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- C. Meneses Arroyave, geboren op 27-10-2001, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- E. Swiniarska, geboren op 12-11-1968, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- J.B. Rojas Acuna, geboren op 09-05-1996, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- M.A. Sowa, geboren op 03-01-2001, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- M. Brzezny, geboren op 29-11-1989, de datum van het voornemen is 06-10-2022
- L.A. Feick, geboren op 25-11-1996, de datum van het voornemen is 06-10-2022 

- D.I. Tamas, geboren op 10-07-1999, de datum van het voornemen is 06-10-2022 
- M. Sahin, geboren op 07-11-1984, de datum van het voornemen is 06-10-2022
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 geregis-
treerd 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. 


