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Rijen Oost start met ‘anders 
inzamelen’
Vanaf 1 december gaan de inwoners in 
Rijen Oost de ondergrondse containers 
gebruiken voor het restafval. U brengt 
dan zelf uw restafval weg. U opent de 
ondergrondse containers met uw nieuwe 
milieupas. 

Laatste leging 
Eind november of begin december legen 
we de restafvalcontainer voor het laatst. 
De precieze datum verschilt per wijk. U 
heeft een brief thuisgestuurd gekregen 
met de datum die voor u geldt. Zet uw 
container op de dag van de laatste leging 
vóór 07.00 uur aan de straat. 

Oude restafvalcontainer
Uw oude restafvalcontainer gebruikt u 
na de laatste leging als container voor 
Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD). 
Uw restafvalcontainer krijgt na de laatste 
leging een PMD-sticker. Heeft u een 
ander formaat container gekozen voor 
het inzamelen van PMD-afval? Dan krijgt 
u een nieuwe PMD-container. De oude 
restafvalcontainer halen we dan bij u 
op. Kijk op uw tijdelijke sticker wanneer 
we bij u langskomen. Vergeet u niet om 
deze tijdelijke sticker op de container te 
plakken?

Gebruik PMD-container 
Vanaf 20 december gebruiken alle 
inwoners van Rijen Oost de container 
voor het PMD-afval. In uw PMD-container 
verzamelt u plastic verpakkingen, metalen 
(blik) en drankkartons. De PMD-container 
legen we elke twee weken. Kijk op uw 
afvalkalender voor de juiste datum.

Vragen
Heeft u vragen over ‘anders afval 
inzamelen’? Neem dan contact op met 
het Klantcontactcentrum via telefoon-
nummer 14 0161 of kijk op 
www.gilzerijen.nl/andersinzamelen of 
mail naar andersinzamelen@gilzerijen.nl.

Gemeenteraad kiest voor westelijk tracé 
spoortunnel Rijen
De gemeente werkt samen met het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu, de pro-
vincie Noord-Brabant, NS en ProRail om de 
stationsomgeving in Rijen te verbeteren en 
knelpunten op te lossen. Een tunnel in de 
plaats van de spoorwegovergang Juliana-
straat-Stationsstraat staat centraal in de 
plannen. Op 12 november 2018 heeft de 
gemeenteraad besloten om voor het pro-
ject ‘Spoorzone Rijen’ te kiezen voor het 
westelijk tracé voor de ondertunneling van 
de spoorwegovergang. 

Komende periode
Met het raadsbesluit is een volgende stap 
gezet op weg naar verbetering van de 
spoorzone in Rijen. Deze keuze voor het 

westelijk tracé is ook het uitgangspunt voor 
de aankoop van de eerste aangeboden wo-
ningen, die gaan wijken voor de aanleg van 
een tunnel. We betrekken bewonerswerk-
groepen bij de vervolgstudies en het op-
stellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Plannen 
Een tunnel in de plaats van de spoor-
wegovergang Julianastraat-Stationsstraat 
staat centraal in de plannen. De tunnel 
heeft vooralsnog een doorrijdhoogte van 
3.50 meter en is geschikt voor fietsers en 
voetgangers. De personenauto is er ‘te 
gast’. Of brandweervoertuigen de tunnel 
gaan gebruiken,  onderzoeken we momen-
teel nog. Bij het NS-station verdwijnt het 

middenperron. Daarvoor in de plaats komt 
aan iedere kant van het spoor een perron. 
De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar. 
Voor de gemeente is de voorkeursvariant 
voor het westelijk tracé onlosmakelijk ver-
bonden met een tunnel op de provinciale 
weg N631 Rijen-Oosterhout.

Meer informatie
Heeft u vragen over de spoorzone? Of wilt 
u graag uw mening laten horen? Dan kunt 
u contact opnemen met programmamana-
ger, de heer Fons Meijer. Dat kan per e-mail 
via fonsmeijer@abg.nl of telefonisch via 14 
0161. Op www.gilzerijen.nl/spoor staat ook 
meer informatie.

Team gladheidsbestrijding 
paraat!
De medewerkers van de ‘buitendienst’ 
van onze gemeente hebben de afgelopen 
weken voorbereidingen getroffen voor de 
gladheidsbestrijding. Zij hebben het strooi-
zout aangevuld, het materiaal getest en de 
strooiroutes opnieuw bekeken. Zij gebrui-
ken daarbij het gladheidsbestrijdingsplan 
als leidraad. In het plan staan de gemaakte 
afspraken en werkwijzen beschreven. Zo 

kunnen de medewerkers, zodra de weers-
omstandigheden dat vragen, goed voorbe-
reid op pad. De gemeente zet de gladheids-
bestrijding in van 1 november tot 31 maart. 

Bent u benieuwd naar het gladheidsbe-
strijdingsplan of naar de strooiroutes? Op 
www.gilzerijen.nl/wegen vindt u meer in-
formatie. 

Veelgestelde vragen ‘anders 
inzamelen’
Binnenkort gaat ook het laatste deel van 
Rijen over op het anders inzamelen. We 
kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft 
over deze verandering. Hieronder beant-
woorden we de meest gestelde vragen. 

Wanneer worden de laatste ondergrondse 
containers geplaatst in Rijen West?
Vanaf 1 november gebruiken de inwoners 
van Rijen West de ondergrondse contai-
ners voor het restafval. Op 27 november 
plaatsen we de container Rembrandtlaan/
Spoorlaan Noord. Op de locaties Van Ol-
denbarneveldtlaan/Stormstraat, Brabant-
park ter hoogte van nr. 23 en Brabantpark/
Kuyperstraat worden de containers op 29 
november geplaatst. In de tussentijd kunt u 
bij één van de andere ondergrondse contai-
ners in de gemeente terecht. Wilt u weten 
waar de ondergrondse containers zijn Kijk 
dan op www.gilzerijen.nl/andersafvalinza-
melen. 

De deksel van de container blijft open 
staan. Mag ik een nieuwe? 
Soms sluit de deksel van de minicontainer 
niet meteen goed. Dit komt door de manier 
waarop we ze vervoeren. Dit trekt vanzelf 
bij. U kunt er eventueel iets zwaars op zet-
ten, bijvoorbeeld een emmer water. 

Ik woon in de hoogbouw. 
Wanneer krijg ik mijn GF-bakje? 
Bewoners van appartementengebouwen 
kunnen gratis een klein GF-bakje krijgen om 
groente- en fruitresten in te verzamelen. 
Dit bakje kunt u dan leegmaken in de geza-
menlijke container voor GFT-afval. Heeft u 
nog geen GF-bakje gekregen? 
U kunt het bakje aanvragen bij de gemeen-
te via: info@gilzerijen.nl. 

Kalender
Ophalen PMD-afval
De nieuwe inzameling van Plastic, Metaal 
en Drankkartons (PMD-afval) in containers 
vraagt meer tijd van de vuilniswagen. Dit 
houdt in dat we niet alle routes in één 
dag kunnen rijden. Is uw container niet 
geleegd? Laat de container dan staan, dan 
legen wij deze de volgende dag. 

Voor 2019 passen we onze routes aan, zo-
dat we deze wel in één dag kunnen rijden. 
Dit vermelden we op de afvalkalender, die 
u eind dit jaar in de bus krijgt. 

Werkzaamheden Spoor
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 
november werkt Prorail aan het spoor. Ze 
vervangen een bovenleiding tussen de 
overweg Broekdijk en de overweg Hulten-
sedijk in Hulten. De overweg is van 24.00 
uur tot 08.00 uur afgesloten. Via gele bor-
den kunt u de omleidingsroute volgen.

Collectieve Zorgverzekering voor ‘minima’ (CZM)
Heeft u een laag inkomen en hoge medi-
sche kosten, bijvoorbeeld door een chro-
nische ziekte of handicap? En wilt u voor 
weinig geld toch uitgebreid verzekerd zijn? 
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorg-
verzekering die onze gemeente samen met 
zorgverzekeraars CZ en VGZ aanbiedt. 
De gemeente betaalt bij de laagste inko-
mens een gedeelte van de premie van uw 
zorgverzekering en u profiteert van vele 
extra’s. De Collectieve Zorgverzekering be-
staat uit een basisverzekering en verschil-
lende aanvullende verzekeringen. U kiest 
altijd de zorg die bij u past. Stap nu makke-
lijk en snel over via www.gezondverzekerd.
nl! Dit kan vanaf 16 november 2018. 

Belangrijkste voordelen
De belangrijkste voordelen op een rijtje:
• 6% korting op de basisverzekering;
• bij een netto inkomen tot 110% van het 

sociaal minimum betaalt de gemeente 
mee in de premie;

• keuze uit meerdere goede aanvullende 
verzekeringspakketten.

Daarnaast zijn er, afhankelijk van het pakket 
dat u kiest, nog de volgende voordelen:
• mogelijkheid van gespreide betaling ei-

gen risico, of het meeverzekeren daar-
van;

• mogelijkheid tot het meeverzekeren van 
de wettelijke eigen bijdrage voor Wmo 
en Wlz.

In onderstaande tabel ziet u op basis van 
uw netto inkomen of u kunt deelnemen. 
Deelnemen kan met een inkomen tot 130% 
van het sociaal minimum. Het is echter met 
name interessant voor mensen met een in-
komen tot 110% van het sociaal minimum, 
vanwege de gemeentelijke bijdrage die u 
dan krijgt. 

Makkelijk en snel overstappen
• Overstappen s makkelijk en snel te rege-

len. Maak nu een keuze en meld u aan 
vóór 1 januari 2019 via www.gezond-
verzekerd.nl. Zorgverzekeraar CZ of VGZ 
regelt dan de opzegging van uw huidige 
verzekering. 

• Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ, maar 
wilt u de aanvullende verzekering ver-
anderen? Ook dan kunt u zich via www.
gezondverzekerd.nl aanmelden.

• Lukt het u niet om via www.gezondver-
zekerd.nl aan te melden? Neemt u dan 
telefonisch contact op met de gemeente 
voor het opvragen van een aanmeldfor-
mulier. U kunt hiervoor ook terecht bij 
de balie van het gemeentehuis. Het for-
mulier kunt u invullen en zelf opsturen 
naar de zorgverzekeraar. Als u hulp nodig 
heeft bij het invullen van het formulier, 
kunt u elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur terecht bij het Budgetcafé in het Pa-
let, Rembrandtlaan 54 in Rijen. 

Vragen
Heeft  u vragen over de zorgverzekering 
van de gemeente? Neem dan contact op 
met de klantenservice van CZ via telefoon-
nummer 088-555 7777 of met VGZ via 0900 
- 779 97 71 en https://www.vgz.nl/zorgver-
zekering/gemeentepakket.

Collectieve Zorgverzekering voor ‘minima’ (CZM) 
 
Heeft u een laag inkomen en hoge medische kosten, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of 
handicap? En wilt u voor weinig geld toch uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de 
Collectieve Zorgverzekering die onze gemeente samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ aanbiedt.  
De gemeente betaalt bij de laagste inkomens een gedeelte van de premie van uw zorgverzekering en 
u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en 
verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en 
snel over via www.gezondverzekerd.nl! Dit kan vanaf 16 november 2018.  
 
Belangrijkste voordelen 
De belangrijkste voordelen op een rijtje: 
• 6% korting op de basisverzekering; 
• bij een netto inkomen tot 110% van het sociaal minimum betaalt de gemeente mee in de premie; 
• keuze uit meerdere goede aanvullende verzekeringspakketten. 
Daarnaast zijn er, afhankelijk van het pakket dat u kiest, nog de volgende voordelen: 
• mogelijkheid van gespreide betaling eigen risico, of het meeverzekeren daarvan; 
• mogelijkheid tot het meeverzekeren van de wettelijke eigen bijdrage voor Wmo en Wlz. 
 
In de tabel ziet u op basis van uw netto inkomen of u kunt deelnemen. Deelnemen kan met een 
inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Het is echter met name interessant voor mensen met 
een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, vanwege de gemeentelijke bijdrage die u dan krijgt.  
 
TABEL INKOMENSGRENZEN CZM 2019 

Gezinssamenstelling Netto inkomen per maand* 
Alleenstaand / alleenstaande ouder 110% 130% 

•         21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.096,22 € 1.295,53 
•         Vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.233,57 € 1.457,86 

Gehuwd / Samenwonend     

•         21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.566,03 € 1.850,76 
•         1 of beide partners pensioengerechtigde leeftijd € 1.686,50 € 1.993,13 

* Het netto inkomen per maand is inclusief vakantiegeld. 
  

* Het netto inkomen per maand is exclusief  huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kindgebonden budget, 
kinderopvangtoeslag, en persoonsgebonden budget. 

* normbedragen Participatiewet per 1 juli 2018 
     

Makkelijk en snel overstappen 
• Overstappen s makkelijk en snel te regelen. Maak nu een keuze en meld u aan vóór 1 januari 

2019 via www.gezondverzekerd.nl. Zorgverzekeraar CZ of VGZ regelt dan de opzegging van uw 
huidige verzekering.  

• Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ, maar wilt u de aanvullende verzekering veranderen? Ook dan 
kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden. 

• Lukt het u niet om via www.gezondverzekerd.nl aan te melden? Neemt u dan telefonisch contact 
op met de gemeente voor het opvragen van een aanmeldformulier. U kunt hiervoor ook terecht 
bij de balie van het gemeentehuis. Het formulier kunt u invullen en zelf opsturen naar de 
zorgverzekeraar. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, kunt u elke vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur terecht bij het Budgetcafé in het Palet, Rembrandtlaan 54 in Rijen.  

*  Het netto inkomen per maand is inclusief vakantiegeld.  
*  Het netto inkomen per maand is exclusief  huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, 

en persoonsgebonden budget.
*  normbedragen Participatiewet per 1 juli 2018
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Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming adresgegevens 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen heeft be-
sloten met ingang van 10 oktober 2018 
op grond van art 2.22 wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-
derstaande persoon naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 
woont op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Kreuz-van der Linden, F. 27-07-1957
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming adresgegevens 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen heeft be-
sloten met ingang van 24 oktober 2018 
op grond van art 2.22 wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-
derstaande personen naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 
woont op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staat ingeschreven.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Seradekyan, M. 17-05-1968
Kuroyan, A. 03-01-1960
Seradekyan, A. 23-06-1999
Kuroyan, O. 22-06-1992
Benjamins, N. 26-06-1978
Tomiak, E. 18-07-1991
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Voornemen ambtshalve 
opneming adresgegevens 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen maakt be-
kend, dat het van plan is om van onder-
staande personen ambtshalve de adres-
gegevens als onbekend op te nemen in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Uit onder-

zoek is gebleken dat betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staan ingeschreven. De verhuisaangif-
te hebben wij niet ontvangen. Ook hebben 
wij niet vast kunnen stellen wat de huidige 
woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 
van de wet BRP staat dat men verplicht is 
het nieuwe adres door te geven aan de ge-
meente.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Pul, S. 12-06-1981
Van den Ouweland, J.C.M. 30-12-1991
Borkowska, P. 21-01-1997
Erdağı, E. 12-02-1972
Francisco Tiago João, L. 03-03-1969
Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkenen. Wij ver-
zoeken u binnen 28 dagen na datum publi-
catie uw verhuizing door te geven aan het 
Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 0161. Bij 
geen reactie binnen 28 dagen na dagteke-
ning publicatie gaan wij over tot definitieve 
opneming van de adresgegevens onbekend 
in de BRP.

Beschikking ambtshalve 
opneming gegevens in BRP 
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om, krachtens artikel 
2.20 van de Wet Basisregistratie Personen, 
van onderstaande persoon de nieuwe ge-
gevens van verblijf en adres op te nemen 
met ingang van 10 oktober 2018. Dit houdt 
in dat deze persoon wordt ingeschreven 
op het adres waar hij of zij daadwerkelijk 
verblijft.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Helfaouy, K.B. 26-12-2015
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
Hooiweg 7, bouwen woonhuis
Rijksweg, sectie H 2421, kappen beplan-
ting, herplant en 4 poelen vergroten

Hengelstraat 56, plaatsen overkapping
Parallelweg 42, uitbreiden bedrijfspand
Rijksweg 210,  vervangen plafonds
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Heideweg 4 nabij c52, verplaatsen be-
staande stacaravan

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
Mgr. van Hooydonkstraat 30, aanpassen 
erfafscheiding
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen zes weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Annie M.G. Schmidtplein & Fannie Blan-
kers Koenstraat, bouwen 26 woningen
Hoek Mosselaar-Gagelrijs, dunnen hout-
wal op gemeentegrond
Broekakkerweg 16, vervangen gevelbe-
plating
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen zes weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen 
Broekdijk 30B, saneren asbest daken
Europalaan 16, verwijderen asbest
Horst 58, slopen woning, varkensstal, koei-
enstal, loods en garage
Raakeindse Kerkweg 4, saneren asbest
Dongenseweg 34, vervangen dak garage
Veenstraat 59, saneren schuur
Rijksweg 210, saneren asbestplaatjes 

Melding akkoord 
Bavelseweg 114, veranderen inrichting
Gilzeweg 49, veranderen inrichting
Rembrandtlaan 160, melding Activiteiten-
besluit starten bedrijf 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Bekendmaking 
omgevingsvergunning 
Oosterhoutseweg 7 in RIJEN
Het college van B&W gemeente Gilze en 
Rijen heeft besloten, gelet op artikelen 2.1, 
2.2, 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, op 6 november 2018 een 
omgevingsvergunning te verlenen voor 
het bouwen van 35 recreatiewoningen op 
recreatiepark D'n Mastendol op het adres 
Oosterhoutseweg 7 in Rijen.
De ontwerp-vergunning is verleend voor de 
activiteit(en):
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening
De omgevingsvergunning, en de bijbeho-
rende stukken liggen van 14 november tot 
en met 25 december 2018 ter inzage in het 
gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuis-
plein 1 in Rijen. Als u een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerpbesluit kunt u 
van 13 november tot en met 24 december 
2018 beroep instellen tegen de verleende 
omgevingsvergunning. Verder is het plan 
via www.ruimtelijkeplannen.nl te raad-
plegen (NL.IMRO.0784.PBOosterhoutse-
weg7-VG01)

APV

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stel-
len nabij het adres Zaaren 163 in Rijen. 
Hierbij is rekening gehouden met artikel 
18, eerste lid onder d, van de Wegenver-
keerswet 1994. Zij doen dit door het bord 
E6 met onderbord te plaatsen, met daarop 
het kenteken van het voertuig. Dit gebeurt 
volgens het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. Meer informatie hierover kunt u lezen 
onder het kopje rechtsmiddelen van het of-
ficiële verkeersbesluit.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten om een laad- en 
losplaats in te stellen op het Polanenhof te 
Rijen. De (voorgenomen) laad- en losplaats 
aan de zuidzijde van de Nassaulaan/Raad-
huisplein komt daarmee te vervallen. Dit 
gebeurt volgens het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV) 1990. We 
maken verkeersbesluiten rechtsgeldig via 
de Staatscourant op internet. Het verkeers-
besluit is te vinden op www.officielebe-
kendmakingen.nl. 
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na publicatiedatum in de Staats-
courant bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Meer 
informatie hierover kunt u lezen onder het 
kopje Rechtsmiddelen.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten om een verbod om 
stil te staan in te stellen op de toegangs-
weg richting Raakeindse Kerkweg met 
huisnummers 48 en 50. Zij doen dit door de 
borden E2 te plaatsen. Dit gebeurt volgens 
het Reglement Verkeersregels en Verkeer-
stekens (RVV) 1990. We maken verkeersbe-
sluiten rechtsgeldig via de Staatscourant op 
internet. Het verkeersbesluit is te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na publicatiedatum in de Staats-
courant bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Meer 
informatie hierover kunt u lezen onder het 
kopje Rechtsmiddelen.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


