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

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

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

COLOFON

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

Dag van het Recht op Onderwijs  
en Ontwikkeling

Voetjesactie

 
Op donderdag 17 november vierde gemeente Waalwijk samen met 
de wereldschool ISK (Internationale Schakel Klas) de Dag van het 
Recht op Onderwijs en Ontwikkeling met een feestelijke program-
ma. Wethouder Dilek Odabasi was erbij! 

Leren is niet vanzelfsprekend 
Een beter leven begint met goed onderwijs. Daarom wordt jaarlijks 
de Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling gevierd rond 
de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 novem-
ber. Wethouder Dilek Odabasi: “Het is helaas niet de normaalste 
zaak van de wereld dat ieder kind onderwijs krijgt en zich kan ont-
wikkelen. Goed om daar ieder jaar weer bij stil te staan. Zeker de 
kinderen van de ISK, vaak gevlucht voor oorlog of crisis, hebben 
pijnlijk ervaren dat niets vanzelfsprekend is. Het was bijzonder om 
juist met hen deze dag te vieren”.  

Samen beweging en muziek maken met je lijf 
De feestmiddag werd geopend met een act door leerlingen waarin 
werd geïllustreerd dat jonge mensen inderdaad niet als vanzelf-
sprekend naar school gaan. Vervolgens was er tijd voor een muzi-
kaal intermezzo van de jonge Oekraïense vluchtelinge Anastasia 
Kolisnichenko. Tot slot bracht een workshop bodypercussie ieder-
een in beweging. 

Ongeveer 200 leerlingen namen deel aan de viering, vooral de 
workshop waarin beweging centraal stond was het favoriete onder-
deel van het programma. 

ISK Wereldschool 
De ISK is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12  
en 18 jaar die korter dan 2 jaar in Nederland wonen. In de ISK 
worden leerlingen opgevangen uit alle delen van de wereld die de 
Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. De leerlingen 
leren in hun ISK-traject zoveel Nederlands zodat ze kunnen door-
stromen naar het Voortgezet Onderwijs, of het Middelbaar Beroeps 
Onderwijs. Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op een 
succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en bekend 
gemaakt met aspecten van de Nederlandse cultuur. De voornaam-
ste taak van de ISK is het doorschakelen van de anderstalige leer-
ling naar het Nederlandstalige onderwijs, op het niveau dat aansluit 
bij zijn/ haar mogelijkheden.

Woensdag 16 november organiseerde politie samen met de ge- 
meente Waalwijk, CountourdeTwern, Casade en het ROC de voetjes- 
actie. Op diverse locaties in onze gemeente lieten ze voetafdrukken 
achter om aandacht te vragen voor de risico’s op woninginbraken 
tijdens deze donkere dagen. Kijk voor tips om woning-inbraken te 
voorkomen op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak

We vegen en ruimen de 
gevallen bladeren op 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

Deze schoenafdruk 
had van een insluiper 

kunnen zijn ...

Als u uw woning verlaat of even niet  

kunt opletten: sluit ramen en deuren!

Een insluiper is anders eenvoudig 

en snel binnen. Zonder in te  

hoeven breken, kan hij er  

binnen enkele minuten 

met uw spullen vandoor gaan.

Deze voetjes zijn neergelegd 
door medewerkers van de politie 

of van de gemeente waarin u woont.

Op www.politie.nl en/of de site  
van uw gemeente vindt u meer informatie  

over deze actie en leest u tips om 
woninginbraak te voorkomen.

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
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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 24 NOVEMBER | 
19:00u – EXTRA RAADSVERGADERING

Deze raadsvergadering staat in het teken van de installatie van o.a. een nieuwe  
wethouder. VVD Waalwijk draagt Frank Spierings voor als nieuwe wethouder om  
Ronald Bakker op te volgen, die onlangs zijn functie als wethouder neerlegde. 

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
• Herbenoeming voorzitter en lid ombudscommissie

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

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



Woensdag 23 november 2022

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:

Burgemeester Smeelelaan 25a Waalwijk: oprichten B&B (toestemming Handelen in strijd ruimtelijke 
regels) Datum ontvangst 07-11-2022
A.B. van Lieshoutlaan 27 Waalwijk: plaatsen vrijstaand bijgebouw (toestemming Bouw, toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 11-11-2022
Europaplein 21 Waalwijk: gebruiken pand t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 5 personen (toe-
stemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 16-11-2022
Procedure 1a is van toepassing

NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (VERGUNNINGVRIJ)
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning 
niet-ontvankelijk is verklaard, omdat de aanvraag een omgevingsvergunningvrije activiteit betreft:
Ambachtsherenlaan 20 Waspik: aanbouwen overkapping (toestemming Bouw) Datum bekendma-
king 17-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
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 bekendmaking 18-11-2022
Sluisweg 1 Waalwijk: uitbreiden bedrijfsgebouw aan achterzijde (toestemming Bouw) Datum  
bekendmaking 21-11-2022
Vooreinde 9 Waalwijk: realiseren opbouw op woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen  
in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 15-11-2022
Nabij Olympiaweg 8 Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nr. 5776): plaatsen kunstwerk (toestemming 
Bouw, toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 21-11-2022
Ambachtsherenlaan 20 Waspik: aanbouwen overkapping (toestemming Handelen in strijd ruimte-
lijke regels) Datum bekendmaking 17-11-2022
Grotestraat 208 Waalwijk: splitsen winkelruimte in twee zelfstandige winkelruimtes en een zelfstan-
dige kantoorruimte (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 17-11-2022
Tielenstraat 13 Waalwijk: magazijnverkoop VIA VAI op 25, 26 en 28 november 2022 (toestemming 
Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 21-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 

MILIEU

WET MILIEUBEHEER

MELDINGEN 
BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL

Het zijn inrichtingen die niet vergunning plichtig zijn en waarvoor algemene regels zijn vastgesteld. 
Het gaat om het bewerken van bouw- en sloopafval met een mobiele puinbreker;

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;
Van der Heijden Nistelrode B.V., Dwarsweg 3 Waspik.  
De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 48 van 2022 tot en met week 5 van 2023, voor 
naar verwachting hoogstens 5 dagen.

De melding en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 november 2022 tot en met 21 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.

VERKEER

WEGAFSLUITINGEN 
De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Voor een actueel overzicht van alle wegaf-
sluitingen 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 gefa-
seerd 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 rotonde richting kruising Zomerdijksestoep blijft toegankelijk. Omleiding via 
Zomerdijksestoep, Dijkstraat, 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 
fietsoversteekplaats. 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 
Winterdijk blijven rijden. Omleiding voor gemotoriseerd verkeer via Labbegats Vaartweg, Sas-
weg en Veerweg. 
1e Wittedijk: 14-11-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

WASPIK: 
Geen wegafsluitingen

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: 
R. Termohlen, geboren op 04-01-1996, de datum van het voornemen is 18-10-2022. Het besluit is 
genomen op 15-11-2022
T.d.J. Futre Peniche Silvestre, geboren op 07-07-1994, de datum van het voornemen is 28-10-2022. 
Het besluit is genomen op 17-11-2022
S. Giovale, geboren op 30-09-1989, de dtum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is  
genomen op 17-11-2022

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
- S. Omelchuk, geboren op 13-06-1985, de datum van het voornemen is 16-11-2022

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. 

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: 

033 - Aanwijzing ambtenaar verklaring onder ede
034 - Beleidsregels beoordelingscriteria slecht levensgedrag gemeente Waalwijk 2022
035 - Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Waalwijk 2022

Op het stadhuis bij het Team HRM & Ondersteuning (THRM) en bij de bibliotheek in Waalwijk lig-
gen deze ook ter inzage. 

Wilt u hiervan een papieren exemplaar, dan kunt u contact opnemen met THRM, telefoonnummer 
0416-683456.


