
Ophalen snoeihout
Op maandag 11 november halen wij snoei-
hout op. Dat doen we alleen als u zich hier-
voor opgeeft voor donderdag 7 november 
12.00 uur. Dat kan via telefoonnummer 14 
0161 of www.gilzerijen.nl. Snoeihout laten 
ophalen kost € 50,-, U moet dit bedrag con-
tant afrekenen bij de chauffeur. 

 
  aan en licht het gemeentebestuur allerlei  
 besluiten en voornemens kort toe.  
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Onze slimme en duurzame verlichting is 
klaar voor de wintertijd
In het weekend van 26 en 27 
oktober gaat de wintertijd in. Onze 
straatverlichting brandt dan weer eerder 
en langer. Goed om te weten: we zijn 
overgeschakeld op ‘slimme’ en duurzame 
buitenverlichting. Dat is goed voor 
het milieu en bespaart kosten voor de 
gemeente.

Openbare verlichting verduurzaamd
Het project is net afgerond. In totaal 
hebben we ruim 3.300 lampen vervangen 
door LED-verlichting. Tegelijkertijd 
hebben we ook ruim 1000 oude 
lantaarnpalen vervangen. Wethouder 
Ariane Zwarts (duurzaamheid): “Hiermee 
hebben we ongeveer 70% van onze 
openbare verlichting voorzien van 
energiezuinige LED-verlichting.”

Slimme software
Ook zijn lantaarnpalen in onze gemeente 
van software voorzien. Hierdoor kunnen 
we de verlichting op afstand beheren 
en regelen. Zo krijgt de gemeente 
automatisch een melding als er iets kapot 
is. Met deze software kunnen we ook de 
verlichting op afstand dimmen. Dit zorgt 

voor de juiste verlichting op de juiste 
plaats en bespaart energie.

Goed voorbeeld
Projecten van deze omvang komen niet 
vaak voor. Voor alle betrokken partijen, 
waaronder de gemeente, aannemer 
Heijmans en netwerkbeheerder Enexis, 
was dit een uniek project. “Doordat 
we een groot deel van de openbare 
verlichting hebben vervangen, is 
onze gemeente nu een voorbeeld in 
het verduurzamen van de openbare 
verlichting. En heeft onze gemeente de 
gestelde landelijke energiedoelstellingen 
van het energieakkoord op dit onderdeel 
al behaald,” aldus de wethouder 
duurzaamheid.

Wat levert het op?
De LED-lampen in de lantaarnpalen 
verbruiken minder energie dan de oude 
lampen. Door met de software in de 
lantaarnpalen de verlichting gericht in te 
schakelen en te dimmen, gaan we 50% 
minder energie verbruiken dan met de 
oude lantaarnpalen zonder software en 
LED-lampen. 

LED-lampen gaan ook veel langer mee. 
Hierdoor moeten we minder vaak de 
lamp vervangen. Daarmee besparen we 
op onderhoud en verminderen we de 
CO2 uitstoot.  

Heeft u thuis ook al LED-verlichting?
Ook thuis kunt u energie besparen met 
LED-verlichting. Dit levert u een lagere 
energierekening op en u draagt bij aan 
een beter milieu. Kijk voor bespaartips op 
www.milieucentraal.nl.

De nieuwe straatverlichting bij de 
parkeerplaats achter winkelcentrum De 
Laverije in Rijen.

Gilze en Rijen blijft investeren met een 
sluitende begroting
De afgelopen jaren heeft de gemeen-
te Gilze en Rijen veel investeringen 
gedaan. Daardoor zijn de reserves 
en het weerstandsvermogen (het 
geld wat er is om te gebruiken bij 
een noodsituatie) gedaald. Tegelijk 
krijgt de gemeente van het Rijk blij-
vend te weinig geld voor de taken in 
het sociaal domein. Er dreigde een 
doorlopend tekort op de begroting. 
In de perspectiefnota 2020 zijn daar-
om duidelijke keuzes gemaakt voor 
de komende jaren. Daarmee heeft 
het college gezorgd voor een ge-
zonde financiële positie op de korte 
en de lange termijn. De keuzes die 
in de perspectiefnota 2020 zijn ge-
maakt, komen terug in de begroting 
2020. Dat leidt tot een realistische 
en structureel sluitende begroting. 
Daarbij blijft Gilze en Rijen een van 

de goedkoopste gemeenten van Ne-
derland. Op 4 november vergadert de 
gemeenteraad over de voorgestelde 
begroting. 

Blijvend investeren
“Een voorbeeld van een investering 
is dat het college voor het verduurza-
men van gemeentelijke gebouwen en 
sportparken in 2020 twintigduizend 
en vanaf 2021 vijftigduizend euro ex-
tra per jaar beschikbaar stelt. Daar-
naast gaat het college de komende 
jaren straten duurzaam en klimaat-
adaptief (rekening houdend met de 
klimaatverandering) inrichten.” ver-
telt wethouder David Vermorken.
Lees het hele artikel op www.gilzerij-
en.nl onder nieuws.

B en W belicht… week 41 en 42
Het college van burgemeester en wethouders 
vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In 
deze 'B en W belicht' informeren wij u over de be-
langrijkste openbare besluiten van 8 oktober en 
15 oktober 2019. En we geven er een korte toe-
lichting op. Wilt u de toelichtingen op alle beslui-
ten van de afgelopen week teruglezen, kijk dan 
op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u 
vragen, bel dan 14 0161. 

Vaststellen bestemmingsplan ‘Herontwikkeling 
Rabobanklocatie’ in Rijen
Er zijn plannen om in het oude kantoorpand van 
de Rabobank in Rijen en de achterliggende par-
keerplaats woningen te maken. Hiervoor is een 
wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Op het ontwerp bestemmingsplan ‘Herontwik-
keling Rabobanklocatie’ zijn vier zienswijzen in-
gediend. De zienswijzen zijn samengevat en van 
een reactie voorzien. De zienswijzen geven geen 
aanleiding tot aanpassing van het bestemmings-
plan. Het college vraagt de gemeenteraad om 
het bestemmingsplan vast te stellen.

Stand van zaken Centrumplan Rijen Oost
In een memo rapporteert de gemeente over 
de stand van zaken in het project Centrumplan 
Rijen Oost. In april 2019 hebben het college en 
ontwikkelaar Durendael BV een intentieover-
eenkomst gesloten voor het Centrumplan Rijen 

Oost. In deze overeenkomst is een fasering op-
genomen voor de toetsing van de haalbaarheid 
door de ontwikkelaar en uitwerking van het plan 
tot een voorlopig ontwerp en een financieel bod 
voor de koop van de eigendommen van de Ge-
meente binnen het plangebied. Ontwikkelaar 
en gemeente werken nog altijd aan de verdere 
uitwerking van het plan.

Toekomst sporthal Achter de Tuintjes
Eerder heeft de gemeenteraad de toekomstvisie 
voor sporthal Achter de Tuintjes in Gilze vast-
gesteld. Op basis van de toekomstvisie heeft de 
gemeente samen met gebruikers van de sporthal 
de scenario’s voor renovatie en nieuwbouw ver-
der uitgewerkt. Er is een rapport gemaakt. Het 
college vraagt de gemeenteraad om een keuze 
te maken.

Aanvraag omgevingsvergunning
Het college ontving een aanvraag voor een om-
gevingsvergunning om een bijgebouw aan de 
Schaapsdijk 2A in Gilze te verbouwen naar een 
woning.  Ook wil de aanvrager bij de woning 
twee buitenbergingen plaatsen. De bouwplan-
nen zijn in strijd met het bestemmingsplan. Het 
college ziet geen mogelijkheden om af te wijken 
van het bestemmingsplan en besluit geen omge-
vingsvergunning te verlenen.

Bekendmakingen

Inschrijving pacht 
landbouwgrond 2020
Het gemeentebestuur van de gemeente 
Gilze en Rijen geeft u de mogelijkheid om 
u in te schrijven voor de pacht van los land. 
De volgende percelen landbouwgrond zijn 
voor 1 jaar beschikbaar (van 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2020):
a. Percelen aan de Hannie Schaftlaan/

Moerstraat in Rijen: M 366, 487 en 
820 (alle ged.), gezamenlijk groot circa 
3.16.64 ha.

b. Percelen aan de Zwarte Dijk/Hannie 
Schaftlaan in Rijen: M 166 (ged.), 167, 
168 en 607 (ged.), gezamenlijk groot 
circa 6.06.75 ha.

 Let op: in de percelen M 166, 167 en 
168 (gezamenlijk groot circa 3.87.77 ha) 
liggen leidingen t.b.v. sproei-installatie 
(op 60 cm diepte) en drainage (op 80 
cm diepte).

c. Percelen aan de Mosstraat/Hannie 
Schaftlaan in Rijen: M 706, 707 (ged.), 
708, 709, 710 en 711, gezamenlijk groot 
circa 8.28.10 ha.

d. Perceel aan de Rielsebaan/Veldstraat in 
Gilze: L 829, groot circa 1.33.64 ha.

Op www.gilzerijen.nl onder nieuws vindt u 
informatie over de inschrijving en de voor-
waarden.

Bekendmaking toepassen 
bestuursdwang voertuigwrak
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen maken bekend dat zij op grond van 
artikel 125 van de gemeentewet, artikel 5.5 
van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Gilze en Rijen 2014 en het beleid ‘Hand-
having van parkeerexcessen: aanhangwa-
gens en voertuigwrakken’ gebruik hebben 
gemaakt van de bevoegdheid tot het weg-
slepen van het volgende voertuig: 
Type: Auto, Lancia, kenteken 4463 FSM 
(Spaans kenteken)
Kleur: Grijs
Locatie: Steenakkerplein Gilze
Het voertuig bevond zich rij-technisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en in 
verwaarloosde toestand.
Op 13 september 2019 is de auto voorzien 
van een sticker met daarin het verzoek 
het voertuig uiterlijk 30 september 2019 

HuidHonger: intieme 
voorstelling verbeeldt 
kindermishandeling
Gratis voorstelling in Gilze voor inwoners 
en beroepskrachten

Theatergroep Rauwkost speelt op 21 no-
vember om 19.30 uur de voorstelling Huid-
Honger in Cultureel Centrum de Schakel 
in Gilze. De voorstelling verbeeldt op een 
intieme en respectvolle manier hoe het is 
om als kind mishandeld te zijn. Samen met 

de regionale Taskforce Kindermishandeling 
willen we dat mensen zich ervan bewust 
zijn wat kindermishandeling is. Daarom 
maken we het mogelijk dat inwoners en 
beroepskrachten deze voorstelling gratis 
kunnen bezoeken. U reserveert uw gratis 
kaarten via www.ccgr.nl. Het hele artikel en 
informatie over de kaarten vindt u op www.
gilzerijen.nl onder nieuws.

75 jaar vrijheid
Op zondag 27 oktober rijden er tussen ongeveer 10.30 en 11.30 uur diverse histo-
rische legervoertuigen door onze kernen. Dit is in het kader van 75 jaar vrijheid. De 
gemeente gaf toestemming voor het meevoeren van deco-wapens (pistolen, revol-
vers, geweren en machinegeweren die volgens de nieuwste Europese wetgeving 
onklaar gemaakt zijn). Ook is er meer geluid in de omgeving door de colonne van 
de voertuigen. Kijk voor meer informatie op www.75jaargilzerijen.nl

Voorbereidingen nieuwe 
afspraken over culturele 
centrums in Rijen en Gilze
We overleggen de komende weken met 
Stichting Samenwerkende Maatschap-
pelijke en Culturele Organisaties (SMCO) 
over het vernieuwen van de afspraken 
en de samenwerking. De basis hiervoor 
is dezelfde toekomstvisie vanuit de SMCO 
en de gemeente. “De culturele centra zijn 
een begrip in onze gemeenschap. Met BMC 
zien we dat de culturele centra een pas-

send aanbod bieden aan onze inwoners. 
We hebben de gemeenteraad voorgesteld 
om op basis van het bestaande aanbod de 
samenwerking waar nodig te verbeteren en 
afspraken te maken voor de komende ja-
ren.”, vertelt wethouder Ariane Zwarts. Op 
11 november vergadert de gemeenteraad 
over het raadsvoorstel. Lees het hele artikel 
op www.gilzerijen.nl onder nieuws.

Post van de gemeente ook digitaal 
Elk jaar ontvangt u per post één of meer 
belastingaanslagen van ons. In 2020 kunt 
u de post ook digitaal in uw Berichtenbox 
op Mijnoverheid.nl ontvangen. Hiermee 
willen we onze digitale dienstverlening 
aan u vergroten. Als u voor de Berichtenbox 

kiest, dan ontvangt u de aanslag OZB en de 
WOZ-beschikking via MijnOverheid in uw 
Berichtenbox en niet meer per post. In de 
toekomst gaan we ook andere post digitaal 
versturen. Als u nog niet aangemeld bent 
bij MijnOverheid kunt u nog geen berichten 

via de Berichtenbox ontvangen. U moet dus 
eerst een account op www.mijnoverheid 
aanmaken en activeren. U maakt ook kans 
op een van de drie cadeaubonnen van 20 
euro. Lees het hele artikel op www.gilzerij-
en.nl onder nieuws

Hete bliksem wordt koele 
kast
Wat doet u met uw afgedankte elektrische 
apparaten? Geef ze een nieuw leven. Le-
ver ze gescheiden aan bij de milieustraat. 
Wij maken er weer iets nieuws van. Is het 
kapot en nog te reparen? Ga dan langs het 
Repair Café Gilze en Rijen.  Daar helpen ze 

u graag; elke laatste vrijdag van de maand 
van 09.30 tot 12.00 uur in de Boodschap 
in Rijen. Hebt u een tip. Deel het via www.
facebook.com/gilzerijen.
#samenbewust

U kunt op woensdag 20 novem-
ber helaas geen reisdocumen-

ten 
aanvragen. We passen dan de 

apparatuur aan. 
Uw reisdocumenten ophalen 

kan wel.
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09.00 uur te verwijderen. Hier is geen ge-
hoor aan gegeven. Het voertuig is daarom 
weggesleept. Het voertuig staat opgeslagen 
op de Milieustraat van de gemeente Gilze 
en Rijen, Parallelweg 36, 5121 LD Rijen. 
De rechthebbende kan, na betaling van de 
kosten verbonden aan het verwijderen en 
bewaren, de auto terugkrijgen. Wij roepen 
de eigenaar of houder van de auto op zich 
binnen 13 weken na publicatie van deze 
bekendmaking te melden. U kunt contact 
opnemen via 14 0161.  De termijn van der-
tien weken geldt niet als er een duidelijke 
onevenredigheid bestaat tussen de geringe 
waarde van de auto en de kosten van be-
stuursdwang (wegslepen en opslaan). Er kan 
dan eerder tot verkoop/vernietiging worden 
overgegaan.

Voornemen ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen maakt bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 
personen ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat  betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar hij/zij volgens de BRP staan 
ingeschreven. De verhuisaangifte 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 gemeente.
Geslachtsnaam
en voorletters  Geboortedatum
Azarkan, H. 04-11-1973
Grahn, J.E.M. 27-01-1988
Posadzy, R.G. 10-07-2017
Posadzy, R.L. 19-12-2014
Hagenaars, A.P.C. 05-12-1977
Gannibal, V. 03-02-1984
Eyerusalem Woldemichael 
Maruta  01-01-1983
Tsedeniya  27-06-2009
Belhawi, Q.A.K. 29-08-1986
Jami, A.R. 01-01-1991
Al Jabri, A.K.  08-10-1991
Al-Jalil, Z.S.M. 26-08-1987
Bolkvadze, G. 25-03-1985
Tamizkar, A. 02-08-1988
Al-Khayyat, O.A.A. 02-02-1972

Alhami, A.A.H. 15-02-1969
Bahiraei, A.H. 26-05-1977
Nanfuka, J. 09-08-1987
Nanfuka, J.B. 01-10-2014
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 via telefoonnummer 
140161. Bij geen reactie binnen 28 dagen 
na dagtekening publicatie gaan wij over tot 
definitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
met ingang van 18 september/25 septem-
ber 2019 op grond van art 2.22 Wet Basis-
registratie Personen (BRP) de adresgege-
vens van onderstaande 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
Koolen, B.M.J. 04-03-1994
Özen, O. 10-04-1991
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Besluiten en vergunningen

Besluit tot onttrekking aan de 
openbaarheid van wegnummer 
34 te Gilze, gelegen tussen 
Ridderstraat en Oranjestraat
De raad van de gemeente Gilze en Rijen 
heeft op 30 september 2019 besloten om 
wegnummer 34 (gelegen tussen de Ridder-
straat en de Oranjestraat te Gilze) aan de 
openbaarheid te onttrekken.

Aanleiding
Tijdens het actualiseren van de wegenlegger 
van de gemeente Gilze en Rijen is gebleken 
dat wegnummer 34 (gelegen tussen Ridder-

straat en Oranjestraat te Gilze) al vele jaren 
niet meer als openbare weg in gebruik is en 
ook niet meer als openbare weg aanwezig 
is. De gemeenteraad heeft daarom besloten 
dat geen belemmeringen zijn om deze weg 
aan de openbaarheid te onttrekken.

Ter inzagelegging
Het raadsbesluit met bijbehorende stukken 
ligt van 24 oktober tot en met 4 december 
2019 ter inzage in het gemeentehuis van 
Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen. 
Wilt u gebruik maken van deze inzagemo-
gelijkheid? Maak dan een afspraak via www.
gilzerijen.nl, bel ons op 140161 of stuur een 
mail naar info@gilzerijen.nl

Bezwaar
Bent u het als belanghebbende niet eens 
met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken na bekendmaking van dit besluit 
beroep instellen bij de Rechtbank Zeel-
and- West-Brabant, Postbus 90006, 4800 
PA Breda. Uw beroepschrift dient minimaal 
uw naam en adres te bevatten, de datum 
waarop het beroepschrift wordt geschre-
ven, uw handtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen u beroep instelt 
en de gronden waarom u beroep instelt. 

Ontwerp besluit - Drank- en 
Horecavergunning 
De burgemeester is van plan een vergun-
ning te verlenen voor een paracommerciële 
horeca-inrichting aan de Nassaulaan 62-64 
in Rijen. De aanvraag en de ontwerpvergun-
ning ligt vanaf donderdag 24 oktober voor 
zes weken ter inzage (op het gemeentehuis 
van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1, Rijen). 
Belanghebbenden mogen hun zienswijze 
naar voren te brengen. Dit kan mondeling, 
schriftelijk of digitaal.  Na ontvangst van de 
eventueel ingebrachte zienswijzen neemt 
de burgemeester een definitief besluit over 
de aanvraag tot het verlenen van de drank- 
en horecavergunning. 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
7 oktober 2019, sectie A 6004, t.o. Steyn-
hof 10, 5121 HE
kappen boom op gemeentegrond 
(19ZK02649)
8 oktober 2019, Kruithoorn 10,12,14,16,18  

5126 WC
vervangen dakconstructie
11 oktober 2019, bij Burgtsebaantje, sec-
tienr: F 783
aanleggen poel (19ZK02698)
12 oktober 2019, Stationsstraat 56, 5121 EE
aanleggen uitrit
12 oktober 2019, Houtelaar 48, 5121 SG
plaatsen dakkapel
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
3 oktober 2019, Wilhelminastraat 23, 5121 
WR
bouwen bijgebouw
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de 
datum van verzending van het besluit. 

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
3 oktober 2019, Wilhelminastraat 23, 
5121 WR
afwijken bestemmingsplan aan-huis gebon-
den beroep 
3 oktober 2019, Atalanta 27, 5121 MR
kappen eikenboom
8 oktober 2019, Horst 12, 5126 BX
bouwen rundveestal (herstelbesluit) 
10 oktober 2019, Steenfabriek 17, 5126 PB
plaatsen raamkozijn voorgevel
11 oktober 2019, Nieuwstraat 152, 5126 CH
verbouwen woning
1 oktober 2019, Den Bulk 16, 5126 PW 
bouwen loods
16 oktober 2019, Broekdijk 29, 5125 NE
starten kleinschalige zorgboerderij aan huis
16 oktober 2019, Aalstraat 4, 5126 CP
bouwen vrijstaande woning en aanleggen 
uitrit
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de 
datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen 
8 oktober 2019, Lijndonk 5B, 5124 RK
saneren asbest en slopen loods 
8 oktober 2019, Altenaweg 8, 5126 PS
slopen 2 kippenstallen

Melding akkoord 
2 oktober 2019, Langereit 17, 5126 NG
veranderen activiteiten
3 oktober 2019, Dorpenbaan 20A, 5121 DG
starten bedrijf 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

10 oktober 2019, Den Bulk 16, 5126 PW
veranderen inrichting

Geweigerde 
omgevingsvergunning met 
reguliere procedure 
15 oktober 2019, Schaapsdijk 2 A, 5126 PK
verbouwen bijgebouw naar een woning en 
plaatsen twee buitenbergingen
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de 
datum van verzending van het besluit. 

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
-  Kerstijsbaan op 21, 22 en 23 december 

2019 van 09.00 uur tot 21.00 uur en op 24 
december 2019 van 09.00 uur tot 14.00 
uur op het Wilhelminaplein te Rijen

-  Carnavalsoptocht St. Jozef School op 21 
februari 2020 van 11.30 uur tot 12.30 
uur door de Tuinstraat, Past. Gillistraat, 
Mangrovelaan, Wilhelminaplein, Marij-
kestraat, Irenestraat naar Tuinstraat door 
Rijen

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
-  Besluit verzonden op 4 oktober 2019, Vijf 

Eiken Cross op 19 en 26 oktober 2019 en 
op 9, 16 en 23 november 2019 van 11.00 
uur tot 16.00 uur aan Oosterhoutseweg 
57 (terrein manege de Vijf Eiken)  in Rijen 
(241535)

-  Besluit verzonden op14 oktober 2019, 
Tocht Historische Voertuigen op 27 ok-
tober 2019 van 10:00 uur tot 12:30 uur in 
diverse locaties in Gilze en Rijen (242835). 

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na de 
datum van verzending van het besluit.


