
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Woensdag 16 november 2022

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

COLOFON

Sinds vorige week is de snel-
fietsroute Tilburg - Loon op 
Zand - Waalwijk (de F261) 
gekoppeld aan het recreatief 
fietsknooppuntennetwerk van 
Noord-Brabant. Fietsers heb-
ben nu de keuze uit meerdere 
routes. Dat is leuk voor de af-
wisseling. 

Nieuwe borden 
De borden rondom de route 
zijn aangepast. Ook zijn er 
nieuwe routepanelen geplaatst. 
Hierop kan de fietser duidelijk 
zien welke opties hij heeft. Voor 

Snelfietsroute F261 gekoppeld aan recreatief fietsknooppuntennetwerk

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 verhuizing regel 
je gemakkelijk online. 
Kijk voor alle zaken die je 
digitaal kunt regelen op
www.waalwijk.nl/onlineregelen

 ONLINE REGELEN

Expositie ‘Verdwijn- en verschijn- 
banen’

Donkere Dagen

Werk verandert door digitalisering, automatisering en robotisering. 
Ook in onze publieke sector. Hoe beïnvloeden technologische 
vernieuwing, sociale veranderingen en nieuwe opvattingen ons 
dagelijks werk? Soms verdwijnt werk, maar tegelijkertijd verschijnt  
er nieuw werk. Deze tentoonstelling geeft een beeld van vijftien 
beroepen in de publieke sector. Toen, nu en straks. Hoe zijn ze 
veranderd? Wat is gebleven en wat mag niet verloren gaan? De  
beelden van toen stemmen nostalgisch. Het beeld van nu biedt 
herkenning. En het beeld van straks geeft mogelijke richtingen en 
tendensen aan en roept vragen op, of zet aan tot fantaseren over  
jouw eigen toekomstbeelden rondom werk en leven. 
 
Bezoek de unieke expositie 
We laten het je graag écht zien. Zie het met eigen ogen in de expo- 
sitie ‘verdwijn- en verschijnbanen’. Voor het eerst in Noord-Brabant 
te zien in het stadhuis van de gemeente Waalwijk (Taxandriaweg 6, 
Waalwijk). De expositie is te zien van maandag 14 tot en met  
24 november tijdens openingstijden.  
 
Aanmelden 
Ben je met een groep (6 personen of meer)? Meld je dan even aan  
via expositie@waalwijk.nl. Dan weten we op hoeveel mensen we 
mogen rekenen. De openingstijden van publiekszaken vind je op
www.waalwijk.nl/openingstijden. 

De gemeente Waalwijk en politie voeren tijdens de wintermaanden  
een Donkere Dagen Offensief. We vragen extra aandacht voor dieven 
die de schemering en het duister gebruiken om ongezien in te bre- 
ken. Het aantal woninginbraken stijgt in deze donkere dagen. Door  
de vroege schemering kunnen inbrekers al aan het einde van de mid- 
dag makkelijker zien of bewoners thuis zijn of niet. In het donker 
kunnen inbrekers bovendien makkelijker ongezien wegkomen. 

Dit kunt je zelf doen om jouw woning zo onaantrekkelijk mogelijk te 
maken voor inbrekers: 

• Sluit alle ramen en deuren als je weggaat.
• Draai de deur altijd op slot als je de woning verlaat.
• Laat geen sleutels aan de binnenkant van deuren en ramen  

zitten.
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
• Zorg voor goede verlichting in en rondom het huis.  

Let op: het wordt al vroeg donker!
• Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt.
• Leg je spullen niet in het zicht.
• Hang/leg sleutels niet in het zicht.
• Maak afspraken met buren om een oogje in het zeil te houden  

als je langer weggaat.
• Zet afvalcontainers of ladders niet in het zicht.
• Vermeld niet op jouw voicemail of op social media dat je  

weg bent.

Kijk voor meer preventietips op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

zover bekend heeft Brabant daar-
mee een primeur te pakken. 

Snelfietsroute F261 
In 2021 werd de F261 geopend. 
Deze snelfietsroute is een di-
recte, prettige fietsverbinding 
met weinig hindernissen, zoveel 
mogelijk voorrang voor fietsers 
en weinig last van ander verkeer. 
Het fietspad is te herkennen aan 
de groene lijn die over bijna de 
hele route loopt. De snelfietsroute 
zorgt voor een betere verbinding 
tussen wonen en werken. 

We zijn gestart met het op-
ruimen van gevallen bladeren. 
We vegen en ruimen de 
hoofdwegen en fietspaden. 
Gevallen bladeren veroorzaken 
namelijk de meeste overlast 
voor weggebruikers. Blad in 
het openbaar groen ruimen we 
later op als al het blad van de 
bomen is gevallen. Wil je weten 
wanneer we bij jou ruimen? 
Kijk voor meer informatie op 
www.waalwijk.nl/bladvegen

 WE VEGEN BLAD  
 IN JOUW BUURT
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In de afgelopen zeven maanden hebben meer dan 2,8 mil-
joen tegels ruimte gemaakt voor groen: een nieuw record 
voor het NK Tegelwippen. Onder het motto ‘tegels eruit, 
groen erin’ zetten inwoners zich gezamenlijk in voor een  
fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toe-
komst. Maar liefst 135 gemeenten streden mee. De gemeente 
Waalwijk was daar een van. 

16.111 tegels eruit in de gemeente Waalwijk 
In drie klassementen winnen Breda, Almelo en Hollands 
Kroon: zij wipten de meeste tegels per inwoner. Gemeente 

Ruim 2,8 miljoen tegels gewipt bij NK Tegelwippen

Den Haag verwijderde in totaal de meeste tegels (306.178). 
Nederlands bekendste TV tuinman Lodewijk Hoekstra over-
handigde hen de Gouden Tegel. In de gemeente Waalwijk 
hebben we maar liefst 16.111 tegels gewipt. Goed voor een 
19e plaats in de categorie ‘kleine gemeente’ (van de 80 kleine 
gemeenten). Wethouder Sheila Schuijffel: “Het is de eerste 
keer dat wij mee hebben gedaan. Ik vind het een hele leuke 
manier om aandacht te vragen voor het groener maken van 
onze gemeente. Het is fijn om te zien dat onze inwoners 
snappen dat ook zij een steentje bij moeten dragen. En na-
tuurlijk draait dit kampioenschap niet alleen om rivaliteit. We 
zijn blij met elke steen die verruild is voor groen. Ik ben dus 
super trots op onze 19e plaats."

Groen krijgt steeds meer ruimte 
Het NK Tegelwippen werd voor het derde jaar op rij georga-
niseerd. De competitie bewijst weer dat het niet alleen een 
leuke strijd is, maar ook echt vergroening oplevert. Van mini-
tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van privé tuintrans-
formaties tot grote buurtprojecten: heel veel mensen staken 
de handen uit de mouwen. In totaal zijn 2.814.011 tegels 
gewipt en is er ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar 
liefst 40 voetbalvelden! Op nk-tegelwippen.nl/tegelstand is 
de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden.

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!

BESLUITEN VAN RAADSVERGADERINGEN VAN DONDERDAG  
3 EN 10 NOVEMBER  
Op donderdag 3 en 10 november waren er openbare  
raadsvergaderingen. De besluitenlijst van deze vergadering vindt u  
op waalwijk.nl/raadsbesluiten of neem contact op met de griffie.

AGENDA
DONDERDAG 1 DECEMBER | 19:30u – GESPREKSAVOND

Op donderdag 15 december is de raadsvergadering. 

Op de agenda staan:

• (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan “Waalwijk, Sint-Clemenskerk”

• Vaststellen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente 
Waalwijk 2023

• Algemene plaatselijke verordening 2022

• Aanwijzing Maasstad Omroepstichting Waalwijk als lokale publieke  
media-instelling

• Bouwplan Grotestraat 143-145

• Vaststellen Verordening afvoer hemelwater Waalwijk

• Onttrekking uit reserve herstructurering ten behoeve van beveiliging  
bedrijventerrein Zanddonk

• Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk 2023
• 2de begrotingswijziging VRMWB 2022
• Belastingverordening OZB 2023
• Vaststellen bestemmingsplan Grotestraat 239-243
• Ophogen budget Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen
• Niet aanleggen Busbaan Landgoed Driessen
• Legesverordening 2023
• Najaarsbericht 2022
• Concept Kernagenda 2023-2027 en Ontwerpbegroting 2023  

Hart van Brabant
• Mededelingen over gemeenschappelijke regelingen

Wilt u één van de bovenstaande raadsvoorstellen met de raadsleden en  
fractievolgers bespreken? Dat kan tijdens deze gespreksavond. Meld u aan 
vóór maandag 28 november. Vermeld bij aanmelding de titel van het onder-
werp in de mail.

AGENDA



Woensdag 16 november 2022

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: 
Tielenstraat 13 Waalwijk: magazijnverkoop VIA VAI 25, 26 en 28 november 2022 (toestemming Han-
delen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-10-2022
Dr. Colijnstraat 12 Waalwijk: wijzigen voorgevel woning (toestemming Bouw) Datum ontvangst  
15-10-2022
Hertog Janstraat 3 en 5 Waalwijk: tijdelijk veranderen gebruik vml. Brandweerkazerne voor partici-
patievoorziening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 01-11-2022
Ranonkelstraat 3 Waalwijk: plaatsen dakkapel (toestemming Bouw) Datum ontvangst 03-11-2022
't Vaartje 134 Waspik: verbouwen schuur (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd  
ruimtelijke regels) Datum ontvangst 24-10-2022
Bij Wilgenweg Waalwijk Kad. Waalwijk sectie D nr. 3502: renoveren en verbouwen woning (toestem-
ming Bouw, toestemming wijzigen gemeentelijk monument, toestemming Handelen in strijd ruim-
telijke regels) Datum ontvangst 07-11-2022
Heistraat 101 Sprang-Capelle: veranderen, uitbreiden en verduurzamen woning (toestemming  
Wijzigen gemeentelijk monument, toestemming Bouw) Datum ontvangst 04-11-2022
Bij Havendries Waspik Kad. Waspik sectie G nr. 2525: kappen 1 boom (toestemming Kap) Datum 
ontvangst 10-11-2022
Bij Carmelietenstraat Waspik Kad. Waspik sectie O nr. 1272: kappen 29 houtopstanden (toestem-
ming Kap) Datum ontvangst 02-11-2022
Julianalaan 15 Sprang-Capelle: plaatsen 24 zonnepanelen inclusief kleine constructieve wijziging 
(toestemming Wijzigen rijks monument, toestemming Bouw) Datum ontvangst 03-11-2022
Kloosterweg 33 Waalwijk: verbouwen en restylen woning (toestemming Bouw, toestemming  
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 10-11-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ) 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Baardwijksestraat 5 en 7 Waalwijk: vervangen van bijgebouw en garage (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 09-11-2022
Beukenlaan 1d Sprang-Capelle: plaatsen dakkapel op achterdakvlak woning (toestemming Bouw) 
Datum bekendmaking 14-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.

REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Scharlo 13 Waspik: vervangen hekwerk (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 10-11-2022
Dr. Colijnstraat 12 Waalwijk: wijzigen voorgevel woning (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 
11-11-2022
Industrieweg 8 Waalwijk: realiseren van een weegbrug een pH neutralisatie unit, acculaders en een 
wijziging met betrekking tot opslag propionzuur (toestemming Milieu) Datum bekendmaking  
09-11-2022
Paul Krügerstraat 17 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen 
(toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 14-11-2022
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:
Paul Krügerstraat 17 Waalwijk: omzetting zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte 
waarbij verhuur plaatsvindt aan 4 personen die geen huishouden vormen Datum bekendmaking 14-
11-2022
Procedures 1a en 3 is van toepassing.

ALGEMENE VERGUNNINGEN

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

• Verkoopvergunning voor het ter beschikking stellen dan wel aanwezig te houden van consu-
mentenvuurwerk  op 29, 30 en 31 december 2022, op de locatie gelegen aan de Burgemeester 
Smeelelaan 37 in Waalwijk. Besluit is verzonden op 10 november 2022.

• Aanwezigheidsvergunning voor het hebben van twee kansspelautomaten op de locatie aan de 
Kerkstraat 108 in Sprang-Capelle. Besluit verzonden op 10 november 2022. 
Aanwezigheidsvergunning voor het hebben van twee kansspelautomaten op de locatie aan de 
Stationsstraat 122 in Waalwijk. Besluit verzonden op 11 november 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 
MELDINGEN 

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

Besluit lozen buiten inrichtingen:
Heistraat 65, Sprang-Capelle

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 november 2022 tot en met 14 decem-
ber 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 
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: 
Unibouw B.V., Gantelstraat, Kadastraal Waalwijk sectie A nummer 1724, Waalwijk

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 november 2022 tot en met 14 decem-
ber 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.
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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. 
reconstructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd. 
Herman Boerhaavestraat - Willem Einthovenstraat - Christiaan Eijkmanstraat: 17-10-2022 t/m 23-12-
2022 i.v.m reconstructie. Wegafsluitingen vinden gefaseerd plaats. 
Orteliuslaan: 01-11-2022 t/m 16-06-2023 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd. 
Van Berckenrodelaan: 01-11-2023 t/m 16-06-2023 i.v.m .reconstructie. 
Taxandriaweg, tussen Zomerdijksestoep en rotonde t.h.v. van Andelstraat: 21-11-2022 t/m 16-12-2022 
i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Algehele afsluiting rijrichting Oost-West. Rijbaan vanaf ro-
tonde richting kruising Zomerdijksestoep blijft toegankelijk. Omleiding via Zomerdijksestoep, Dijks-
traat, Grotestraat, Burg. Verwielstraat, Floris V Laan, Cartografenweg, Van Andelstraat. 
Taxandriabrug: 21-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Omleiding via 
Noordstraat, Tempelierstraat, Dijkstraat, Emmikhovensestraat, Altenaweg. 
Biesbosweg (wegvak tussen Kleiweg en Sluisweg): 30-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen fiets-
oversteekplaats. Omleiding via Kleiweg, Havenweg, Sluisweg. 
 
SPRANG-CAPELLE: 
Winterdijk t.h.v. nr. 24: 24-11-2022 t/m 25-11-2022 i.v.m. aanleg duiker. Fietsers kunnen via de Win-
terdijk blijven rijden. Omleiding voor gemotoriseerd verkeer via Labbegats Vaartweg, Sasweg en 
Veerweg. 
1e Wittedijk: 14-11-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

WASPIK: 
Geen wegafsluitingen

INSTELLEN ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN DE MATTEMBURGH EN SELDENSATE 
UITGEZONDERD (BROM-) FIETSERS IN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten éénrichtingsverkeer in te stellen in de 
Mattemburgh en Seldensate in Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op woensdag 16 november 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het ge-
meenteblad en ligt tot woensdag 28 december ook ter inzage bij de informatiebalie van het Gemeen-
tehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.
 
INSTELLEN ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN DE TONGELAAR EN DE PETTELAAR 
UITGEZONDERD (BROM-) FIETSERS IN WAALWIJK 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat het heeft besloten éénrichtingsverkeer in te stellen in de 
Tongelaar en de Pettelaar in Waalwijk.

Het verkeersbesluit is op woensdag 16 november 2022 gepubliceerd in de digitale versie van het ge-
meenteblad en ligt tot woensdag 28 december ook ter inzage bij de informatiebalie van het Gemeen-
tehuis, Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 
 
Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt volgens de procedures 3 en 5.

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 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
- Y. Trofimov, geboren op 27-07-1988, de datum van het voornemen 10-11-2022
- E.J. Ortega Tena, geboren op 01-06-1979, de datum van het voornemen is 10-11-2022
- M. Delgado Vigo, geboren op 13-07-1973, de datum van het voornemen is 10-11-2022
- Abraham Habtom Tsegay, geboren op 01-01-2000, de datum van het voornemen is 10-11-2022
- V.A. Alves Lopes, geboren op 18-11-1994, de datum van het voornemen 10-11-2022
-  E.J.N. Chacon, geboren op 01-02-1995, de datum van het voornemen is 10-11-2022
 
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. 


