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Op deze pagina lees je  
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de gemeente Waalwijk.

Bezoekadres:
Taxandriaweg 6, Waalwijk

Contactgegevens:  
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WhatsApp: 06-27349254
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COLOFON

Nieuw kindcentrum Landgoed 
Driessen

 
Op Landgoed Driessen wordt een nieuw kindcentrum gebouwd. 
Hier krijgen de basisscholen De Koningsschool en basisschool 
De Vrijhoeve en kinderdagverblijf De Groene Wereld een plekje. 

Het kindcentrum moet ruimte krijgen voor 450 leerlingen.  
300 leerlingen van De Koningsschool en 150 leerlingen van RKBS 
De Vrijhoeve. De kinderopvang krijgt ruimte voor 50 kinderen ver-
deeld over 4 groepen: 1 babygroep, 1 peutergroep en 2 groepen met 
kinderen van verschillende leeftijden. Ook moet er ruimte komen 
voor buitenschoolse opvang. 

De schoolbesturen vragen de gemeente Waalwijk het nieuwe kind-
centrum te bouwen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de 
gemeente en toekomstige gebruikers van het gebouw.  
Op 24 november tekenden alle partijen de overeenkomst. 

Het is de bedoeling dat het een praktisch en flexibel schoolgebouw 
wordt. Er komt een speellokaal, één aula en leer- en werkruimtes. 
Bij groei of kleiner worden van een van de scholen kunnen ruimtes 
met elkaar worden uitgewisseld. Het programma van eisen voor de 
bouw van het kindcentrum is bijna af. De zoektocht naar een archi-
tect loopt.

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar  

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• doe net alsof je thuis bent

• gebruik een tijdschakelaar-
als je er niet bent

• doe ook een buitenlamp aan

 
Tijdens de donkere dagen in 
de herfst en winter stijgt het 
aantal woninginbraken. Wat 
wordt het meest gestolen? 
En hoe komen inbrekers het 
meest binnen? 

Doe de Inbraakchecker op 
www.inbraakchecker.nl!

HOE VEILIG IS        
JOUW HUIS?

Wees alert voor oplichting via de 
telefoon!
Krijg je een raar telefoontje? Wees altijd alert! Oplichting via de  
telefoon komt in allerlei soorten voor. Criminelen bellen mensen 
op en doen zich voor als medewerker van een bedrijf, bank of in-
stantie. Zo proberen ze geld of persoonsgegevens los te peuteren. 
Ze spelen vaak in op je gevoel door bijvoorbeeld aan te geven dat 
ze weten dat je nooit inlogcodes mag geven. Vervolgens leggen ze 
uit waarom je aan hen wél jouw inlogcodes kunt geven. Trap hier 
niet in! Soms vragen criminelen je om naar een website te gaan 
waar je zelf jouw inlogcode in moet toetsen. Doe dit nooit! 

Helpdeskfraude is ook een bekende oplichtingstruc. Bijvoorbeeld 
wanneer je zogenaamd gebeld wordt door iemand van 'Microsoft', 
die je vertelt dat er allerlei problemen zijn met je computer. Deze 
'Microsoft-bellers' proberen je ervan te overtuigen dat zij kunnen 
helpen, maar ondertussen zijn ze uit op je gegevens of geld. 

Nederlandse 06-nummers
Een nieuwe vorm van telefoonfraude is dat er Nederlandse 
06-nummers worden gebruikt. Criminelen gebruiken het 06-num-
mer van een ‘gewone’, onschuldige inwoner. Dit nummer wordt 
hiervoor misbruikt en is waarschijnlijk verkregen bij eerdere oplich-
tingspraktijken. 

Wat doen? 
Een officieel bedrijf belt meestal niet met een 06-nummer. Als het 
bedrijf of de instantie, vaak onder tijdsdruk, ook iets van je wil dan 
klopt het niet. Zeg dat je ze terugbelt, en bel vervolgens zelf naar 
het bedrijf of de instantie om te vragen hoe het zit. 
Gelijk ophangen kan natuurlijk ook! Meld het bij de politie. 

? 
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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!

BESLUITEN VAN EXTRA RAADSVERGADERING VAN DONDERDAG 24 NOVEMBER 
Op donderdag 24 november was er een openbare raadsvergadering. 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

De raadsleden en fractievolgers gaan graag in gesprek met de  
inwoners over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 15 december.  
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 

DONDERDAG 8 DECEMBER | 19:30u – INFORMATIEAVOND  
Bij deze informatieavond staan twee onderwerpen op de agenda. Ten  
eerste de regionale inkoop jeugdhulp. En daarna de PlanMER en alternatieve 
Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE). 

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
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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:

Bloemendaalweg 2 Waalwijk: plaatsen dakkapel op voordakvlak woning (toestemming Bouw)  
Datum ontvangst 17-11-2022
Bij Mozartlaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie E nr. 4113): kappen 33 bomen (toestemming Kap) 
Datum ontvangst 21-11-2022
Alberdingk Thijmstraat 19 Waalwijk: realiseren trapgat naar zolder en het gebruiken van een pand 
t.b.v. kamergewijze verhuur door maximaal 5 personen (toestemming Bouw, toestemming Handelen 
in strijd ruimtelijke regels) Datum ontvangst 18-11-2022
Frieslandstraat 22 Waalwijk: plaatsen dakkapel op voordakvlak woning (toestemming Bouw) Datum 
ontvangst 23-11-2022
Kerkstraat 83 Waalwijk: bouwen vrijstaande woning (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels, toestemming Inrit/uitweg) Datum ontvangst 22-11-2022
Procedure 1a is van toepassing.
 
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARDE AANVRAGEN (NIET COMPLETE AANVRAAG) 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning niet-
ontvankelijk zijn verklaard, omdat de aanvraag niet, niet tijdig of niet voldoende aangevuld is:
Loeffstraat 32 Waalwijk: verbouwen pand (toestemming Bouw) Datum bekendmaking 24-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn 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:
Talmastraat 113 Waalwijk: plaatsen dakkapel op voordakvlak woning (toestemming Bouw) Datum 
bekendmaking 28-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGEN UITGEBREIDE PROCEDURE 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij in de periode van  1 december 2022 tot en met  
11 januari 2023 de volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegd:
Taxandriaweg 15 Waalwijk: het plaatsen van een extra roldeur, het wijzigen van uitrit en het plaatsen 
van een gaswasser (toestemming Milieu, toestemming Inrit/uitweg, toestemming Bouw)  
Datum ontvangst 09-02-2022
Procedures 1a en 2a zijn van toepassing. 
 
REGULIERE PROCEDURE
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Kloosterweg 12 Waalwijk: plaatsen uitbouw aan woning (toestemming Bouw, toestemming Hande-
len in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 22-11-2022
Loeffstraat 36 en 38 Waalwijk: verbouwen winkel met woning naar 5 woningen (toestemming Bouw, 
toestemming Handelen in strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 22-11-2022
Bij Burg. Smeelelaan Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie H nr. 1683): kappen 7 bomen (toestemming 
Kap) Datum bekendmaking 24-11-2022
Industrieweg 64 Waalwijk: bouwen tijdelijke loods (toestemming Bouw, toestemming Handelen in 
strijd ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 25-11-2022
Julianastraat 14 Waalwijk: vervangen serre (toestemming Bouw, toestemming Handelen in strijd 
ruimtelijke regels) Datum bekendmaking 25-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing. 
 
BESLUITEN WAARBIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MET 6 WEKEN IS  
VERLENGD 
Bij Industrieweg en Taxandriaweg Waalwijk (Kad. Waalwijk sectie K nr. 515): kappen 2 bomen (toe-
stemming Kap) Datum bekendmaking 25-11-2022
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:
Loeffstraat 36 Waalwijk: nummeraanduidingen 36a, 36b, 36c, 38a en 38b zijn vastgesteld Datum be-
kendmaking 22-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing
 
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE  
VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING GENAAMD “LOEFFSTRAAT 36 EN 38 
WAALWIJK” 
Het college van de gemeente Waalwijk heeft op 22 november 2022 een omgevingsvergunning ver-
leend om op de locatie Loeffstraat 36 en 38 te Waalwijk, 5 woningen te realiseren. 
Op die locatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder over-
schreden. Daarom heeft het college van Waalwijk 21 november 2022 een besluit hogere grenswaar-
den op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder en het 
Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder. Datum bekendmaking 22-11-2022
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing

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. 
Hertog Janstraat t.h.v. A59: Van 12-12-2022 21u tot 13-12-2022 05u: Van 13-12-2022 21u tot 14-12-
2022 05u, van 14-12-2022 21u tot 15-12-2022 05u en van 15-12-2022 21u tot 16-12-2022 05u i.v.m. 
werkzaamheden aan viaduct. Omleiding via Emmikhovensestraat. 
Irenestraat direct ten westen van kruispunt met Wilhelminastraat: 12-12-2022 i.v.m. werkzaam-
heden aan riolering. Omleiding via Wilhelminastraat – Noorder Parallelweg – Stationsstraat.

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. 
Koesteeg: 05-12-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. aanleg faunatunnel. Omleiding via Spoorbaanweg, 
Hogevaart, Winterdijk.

WASPIK: 
Geen wegafsluitingen

ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

DE VOORZITTER VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU VOOR DE VERKIEZING VAN 
DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALWIJK MAAKT INGEVOLGE  
ARTIKEL W7, LID 1 VAN DE KIESWET BEKEND; 
Het besluit van 24 november 2022 waarbij R. Bakker wonende te Sprang-Capelle is benoemd  
verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het vrijkomen van een plaats. R. Bakker heeft  
aangegeven niet voor deze vacature in aanmerking te willen komen.
Het besluit van 24 november 2022 waarbij E.H.H. Knops wonende te Sprang-Capelle is benoemd 
verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens het vrijkomen van een plaats.

Deze besluiten liggen ter inzage op het stadhuis.

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: 
D. Kilaite, geboren op 24-08-1968, de datum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is geno-
men op 24-11-2022
A. Krastev, geboren op 25-04-1992, de datum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is geno-
men op 24-11-2022
R. van Wezel, geboren op 29-06-1980, de datum van het voornemen is 15-08-2022. Het besluit is 
genomen op 24-11-2022
D.M. Wozny, geboren op 01-08-1971, de datum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is ge-
nomen op 24-11-2022
A.J. Tanko, geboren op 20-10-1995, de datum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is geno-
men op 24-11-2022
M.P. Skubala, geboren op 08-03-2001, de datum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is 
genomen op 24-11-2022
D.S. Lazuran, geboren op 02-01-1965, de datum van het voornemen is 28-10-2022. Het besluit is 
genomen op 24-11-2022
 
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.
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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
.A. Zijl, geboren op 31-08-1961, de datum van het voornemen is 21-11-2022
M.J. Dziedzic, geboren op 25-01-1999, de datum van het voornemen is 24-11-2022
C.C. Chiriac, geboren op 09-07-1971, de datum van het voornemen is 24-11-2022
A. Omar, geboren op 09-09-1989, de datum van het voornemen is 24-11-2022

Y. Samadi El Ghazouani, geboren op 14-10-1998, de datum van het voornemen is 24-11-2022
C. Vaccari Rodriguez, geboren op 06-12-1992, de datum van het voornemen is 24-11-2022
B. Bagó, geboren op 07-05-2002, de datum van het voornemen is 25-11-2022

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. 


