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B en W belicht… 

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B 

en W belicht' informeren wij u over de belangrijkste openbare besluiten van 11 en 18 februari 2020. 

En we geven er een korte toelichting op. Wilt u de toelichtingen op alle besluiten van de afgelopen 
week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Gemeente wil zeven straten in Rijen Noord-Oost 
duurzaam herinrichten
Wortelopdruk zorgt meer en meer voor 

overlast in de straten Riekevoort, Mos-

selaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, 

Wouwerbroek en Breebroek in Rijen. We 

gaan dit probleem oplossen en dat is voor 

de gemeenteraad een goed moment om de 

straten opnieuw en duurzaam in te richten. 

Het college vraagt de gemeenteraad om 

315.000 euro zodat ze met de voorberei-

dingen kunnen beginnen. 

“Het probleem van de wortelopdruk moe-

ten we aanpakken. De straten zijn zo’n der-

tig jaar geleden aangelegd en toe aan een 
grote opknapbeurt. In de afgelopen dertig 
jaar is er veel veranderd. De klimaatver-

andering stelt meer en andere eisen aan 

straten. Daarom willen we samen met 

inwoners toewerken naar een duurzame 

herinrichting van de straten. Zodra de ge-

meenteraad het geld beschikbaar heeft 

gesteld, kunnen we aan de slag met de 

voorbereidingen.”, vertelt wethouder Aletta 
van der Veen.

Onder de grond pakken we waar nodig de 

riolering aan en worden kabels en leidingen 

verlegd. Boven de grond zet de gemeente 

in op een groene, veilige en fietsvriendelij-
ke inrichting. Het jaar 2020 staat voorna-

melijk in het teken van ontwerpen en voor-

bereiden. Vanaf 2021 starten we met de 
werkzaamheden. “Om alles zorgvuldig voor 

te bereiden en de overlast voor de wijk tij-
dens de uitvoering te beperken, doen we 

dat straat voor straat” aldus de wethouder. 

Op 10 maart vergadert de raadscommissie 

Ruimte over het voorstel van het college. 

Het is op 23 maart 2020 aan de gemeen-

teraad om er een besluit over te nemen.   Raadsvoorstel: andere opzet cofinanciering 

kunst centrumplan Gilze

Het college vraagt de gemeenteraad een eerder 

genomen raadsbesluit over de financiering voor 
kunst in het centrumplan Gilze aan te passen. 

Deze aanpassing biedt de kunstenaar meer mo-

gelijkheden om cofinanciering binnen te halen 
voor dit project. Wanneer de gemeenteraad 

instemt met het voorstel verhoogt dit de kans 

dat het totale huidige parkontwerp er daadwer-

kelijk komt.

Subsidie voor hulp en ondersteuning 

na seksueel geweld

Seksueel misbruik en seksueel geweld voorko-

men en aanpakken is een wettelijke verantwoor-
delijkheid van alle gemeenten in het kader van 

de Wmo. Om invulling te geven aan deze wette-

lijke taak werkt de gemeente samen met Blauwe 

Maan. Deze organisatie ontvangt een subsidie 
van € 10.380 voor hulpverlening in 2020. Dat 
heeft het college besloten.

Gemeente verkoopt bouwgrond aan Paarse 

Strook in Rijen

De gemeente verkoopt een perceel bouwgrond 

van aan de Trees Kinstraat in Rijen. Op de bouw-

grond komt een bedrijfswoning. Hiermee is nog 

één stuk bouwgrond beschikbaar aan de Paarse 

Strook, bestemd voor wonen en ondernemen.

Principeverzoek bestemmingswijziging 

Versterstraat 8 in Gilze

Er zijn plannen om aan de Versterstraat in Gilze 

een Bed & Breakfast te starten. Hiervoor moet 

het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het col-

lege is in principe bereid om mee te werken aan 

een wijziging van het bestemmingsplan.Raadhuisplein Rijen gaat eind maart op de schop
De gemeenteraad wil het Raadhuisplein in Rijen 

veiliger maken voor het fietsverkeer. Eind maart 
starten de werkzaamheden. We passen de voor-

rangssituatie op drie kruispunten aan: Raadhuis-

plein-Nassaulaan, Raadhuisplein Regentenstraat 

en Raadhuisplein-Mariastraat. Het overstekend 

fietsverkeer moet dan voorrang verlenen. Bra-

bant Water en Enexis verleggen tegelijk met 

de aannemer de kabels en leidingen op deze 

kruispunten. De werkzaamheden duren onge-

veer 12 weken. Zodra de planning is gemaakt, 
informeren we de omwonenden over de werk-

zaamheden en hoe we bedrijven en woningen 

bereikbaar houden.

Raadhuisplein: van onderzoeken naar uitvoeren

Tussen 2014 en 2017 is er in nauw overleg met 
bewoners, winkeliers en andere betrokkenen 

een aantal varianten onderzocht om kruispun-

ten op het Raadhuisplein voor alle verkeersdeel-

nemers overzichtelijker en veiliger te maken. In 

een bericht op www.gilzerijen.nl lees je hoe de 

gemeenteraad tot de keuze is gekomen om op 

drie kruispunten de voorrangssituatie voor fiet-
sers en voetgangers aan te passen. En dat we 

ook hebben onderzocht wat de voor- en nadelen 

zijn van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd 
verkeer op het plein.

Start aanleg fietsallee door 
bossen Chaam en Gilze
Veilige en comfortabele verbinding 
zonder gemotoriseerd verkeer

Woensdag 26 februari startten de werkzaamhe-

den voor de aanleg van de nieuwe 11 kilometer 

lange brede, veilige en comfortabele fietsver-
binding door de bossen van Chaam en Gilze. De 

fietsallee ligt over een groot aantal bestaande 

verharde wegen, die na de reconstructie niet 
meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd ver-

keer. Daarnaast komen de meeste bestaande 

recreatieve fietspaden in de bossen te vervallen 
met de komst van de nieuwe fietsverbinding. We 
verwachten dat de fietsallee begin mei 2020 zal 
zijn voor de fietsers. Voor meer informatie: www.
gilzerijen.nl.

Woning aan de Burgemeester van Poppelstraat 
in Gilze gesloten na vondst hennepkwekerij
Een woning aan de Burgemeester van 

Poppelstraat in Gilze is voor 3 maanden 

gesloten vanwege een overtreding van de 

Opiumwet. Dat heeft burgemeester Jan 

Boelhouwer besloten. Op 8 januari 2020 
trof de politie er een handelshoeveelheid 

hard- en softdrugs aan. Het is verboden om 
dit pand te betreden van 19 februari 2020 
tot 19 mei 2020.
Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente 
Gilze en Rijen een eind maken aan drugs-

overlast vanuit deze woning. De gemeente 

heeft omwonenden per brief geïnformeerd 
over deze maatregel. 

Ervaart u drugsoverlast? Meld dit bij de po-

litie via tel. 0900-8844. Of via  Meld Mis-

daad Anoniem tel.  0800-7000. 

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van gegevens in de 
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-

ders heeft besloten om, krachtens artikel 
2.20 van de Wet BRP, van onderstaande 
persoon de nieuwe gegevens van verblijf 

en adres op te nemen met ingang van 29 
januari 2020. Dit houdt in dat deze persoon 
wordt ingeschreven op het adres waar hij of 

zij daadwerkelijk verblijft.

Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Mehdizadeh, M. 23-09-1960

Bezwaar maken

De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/bekendmakingen

Voornemen ambtshalve 
opneming van gegevens in de 
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-

ders maakt bekend dat het van plan is om, 

krachtens artikel 2.20 van de wet BRP, van 
onderstaande personen de nieuwe gege-

vens van verblijf en adres ambtshalve op 

te nemen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). Uit onderzoek is gebleken dat be-

trokkenen verblijven op een adres in de ge-

meente maar hier niet staan ingeschreven; 

een verhuisaangifte hebben wij niet ontvan-

gen. 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
Boiciuc, G.M. 09-05-1993

Brebeanu, A.M. 15-04-1994
State, R.D. 17-11-1992
Cristurean, A.M. 06-09-1996

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel. 140161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-

tekening publicatie gaan wij over tot defi-

nitieve opneming van de adresgegevens in 
de BRP.

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 ze volgens de BRP staan in-

geschreven. 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
Suljic, S. 07-11-1984
Mujdzic, K. 07-04-1980
Cesur, H. 10-07-1973
Altena, D.D. 15-09-1974

Een eventuele ambtshalve opneming van de 

adresgegevens als onbekend in de BRP kan 

grote persoonlijke en/of financiële gevolgen 
hebben voor betrokkene(n). 

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 

publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-

tekening publicatie gaan wij over tot defi-

nitieve opneming van de adresgegevens 

onbekend in de BRP.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

GILZE EN RIJEN

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
5 februari 2020, Wierkstraat 2, 5125 NJ

plaatsen zonnepanelen op open kapschuur

5 februari 2020, Rembrandtlaan 158 en 

160, 5121 WL

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor 

vestigen van praktijk voor jeugdhulpver-
lening en gebruik van bedrijfswoning als 

reguliere woning

Kopje koffie op NS-station  
Gilze-Rijen
Inwoners die reizen vanaf station NS-station 
Gilze-Rijen hebben tijdens de ochtendspits 
op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 
maart de kans dat ze van een wildvreemde 

een kopje koffie krijgen. Stationsvrijwilligers 
en wijkagenten delen twee kopjes koffie 
uit; een voor jezelf en een voor een mede-

reiziger. De campagne heet ‘Stel je voor’, 

een initiatief van de gemeente, NS en Pro-

Rail om mensen met elkaar in gesprek te 

laten gaan. Het idee erachter is dat mensen 

zo meer oog krijgen voor elkaar en dat ook 

mensen die zich eenzaam voelen, op deze 

manier gezien en gehoord worden. 

Gemeente zet in op natuurlijke 
bestrijding eikenprocessierups
In 2019 was de overlast van de eikenprocessie-

rups groter dan voorgaande jaren. Het is moeilijk 

te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal 

zijn. Dat is ook afhankelijk van het weer. Als ge-

meente nemen we verschillende maatregelen. 

We gaan daarbij uit van  natuurlijke bestrijding. 

We bestrijden de eikenprocessierups preventief 
en zorgen geleidelijk aan voor meer afwisseling 

in de beplanting en ook de plantgoedactie staat 
dit jaar in het teken van de eikenprocessierups.  

Kijk op  www.gilzerijen.nl voor meer info.

Rijen nieuwsgierig naar plannen stationsomgeving
Er was half februari veel belangstelling voor de inloopavond over de ge-

biedsvisie stationsomgeving. Een groot aantal mensen liep binnen om zich 
te laten informeren over de plannen. We kregen diverse suggesties om mee 
te nemen in de gebiedsvisie. 

Afronden gebiedsvisie

 “We zetten in op een aantrekkelijk stationsgebied waar je als inwoner onge-

hinderd onder het spoor door kunt. Dit gebied gaat beter aansluiten op de 

omliggende straten en wijken. Tijdens de inloopavond ontvingen we diverse 

suggesties hiervoor. De eerst volgende stap is de gebiedsvisie afronden en 
voorleggen aan de gemeenteraad”, aldus wethouder Sandra Diepstraten.

Bestemmingsplan

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad dit voorjaar de gebiedsvisie, 

waarin de reacties zoveel mogelijk zijn verwerkt, vaststelt. Daarna gaat het 
college aan de slag met het bestemmingsplan. De gebiedsvisie is daarvoor 

één van de eerste bouwstenen. Eind 2020 moet er een voorstel liggen voor 
het bestemmingsplan. 

Meedenken

“Tijdens de inloopavond bleek dat veel mensen willen meedenken over 

de inrichting van de openbare ruimte. Nadenken over die inrichting ge-

beurt later dit jaar. Die mogelijkheid gaan we dan zeker bieden.”, vervolgt 

de wethouder. De gemeente nodigt dan de Inwoners van de betreffende 
straten uit om samen met de gemeente mee te denken over de nieuwe 

inrichting van hun straat. Voor het stationsplein maakt de gemeente eerst 
een schetsontwerp. Vervolgens nodigt de gemeente inwoners uit om sug-

gesties te doen op het schetsontwerp.

Meer informatie
Op www.gilzerijen.nl/spoor leest u meer over de plannen rondom het spoor 

in Rijen. Daarnaast brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit, die ook in 
weekblad Gilze&Rijen verschijnt.  



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

6 februari 2020, Gillisstraat 147G, 5121 CD

plaatsen opbouw op garage

7 februari 2020, P. Paulussenstraat 5, 

5126 WV

vergroten luifel

7 februari 2020, Kempenbaan 13-15, 

5121 DM

aanpassen parkeerstrook

7 februari 2020, Oude Baan 48, 5125 NG

bouwen woonhuis

10 februari 2020, Atalanta 24, 5121 MS

plaatsen schutting
11 februari 2020, Jachtveld ong., 5126 WH

kappen 6 bomen op gemeentegrond 
(20ZK00452)
13 februari 2020, Augustinastraat 28, 
5126 GK

verbouwen woning 

18 februari 2020, Sportparkweg 21, 

5121 MP

verbouwen MFA gebouw

De gemeente neemt eerst een besluit over 

de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 

gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-

zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer 

weten over deze aanvraag? Neem dan con-

tact op met het klantcontactcentrum van 

onze gemeente., telefoon 14 01 61.

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
6 februari 2020, Tuinstraat 62-60A, 

5121 EK

uitbreiden berging

6 februari 2020, Cort van der Lindenstraat 

24, 5121 HV

plaatsen opbouw aan achterzijde woning

12 februari 2020, Dongenseweg 50, 

5121 PD

plaatsen erf- of perceelafscheiding

18 februari 2020, Schoolstraat 30, 

5124 RM

(ondergronds) slopen bestaande bebouwing, 

bouwen van woning en veranderen uitrit

Besluit aanmeldnotitie 
milieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in 

het kader van de Algemene wet bestuurs-

recht en de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor 

deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te 
worden:

31 januari 2020, Bredestraat 67, 5121 PE

veranderen melkveehouderij

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 

beschouwd als een voorbereidingsbesluit, 

waartegen geen direct bezwaar of beroep 

open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit 

m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken 

in de hierop volgende procedure van het 

uiteindelijke besluit, te weten de vergun-

ning in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht.

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
6 februari 2020, Fanny Blankers-Koenstraat 

3, 5122 CN

bouwen woning

7 februari 2020, Bavelseweg 153, 5124 PX

plaatsen lichtmasten

10 februari 2020, Nerhovensestraat 11, 

5126 TD

kappen bomen op gemeentegrond 

(20ZK00362)
10 februari 2020, Wethouder v.d. Wilden-

bergstraat 12, 5126 TM

verbouwen en uitbreiden woning

11 februari 2020, Tilburgsebaan 6, 5126 PH

plaatsen AdBlue installatie en uitbreiden 
vloeistofdichte vloer

14 februari 2020, Lijndonk, sectienr: P 

1337

dempen sloot

18 februari 2020, Cor van der Lindenstraat 

24, 5121 HV

plaatsen opbouw achterzijde woning

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
7 februari 2020, Saksen Weimarstraat 27, 

5121 MD

slopen en saneren asbest

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
18 februari 2020, Oranjestraat 87, 5126 

BM

afbreken en nieuw bouwen garage

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. 

APV

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 

en bijzondere wetten
Vlooienmarkten op 5 april, 7 juni, 19 juli, 
30 augustus en 4 oktober 2020 van 10:00 
uur  tot 17:00 uur op het parkeerterrein van 
wegrestaurant “t Vliegveld, Rijksweg 25 te 
Hulten.

Gilze op z’n Hollands op 9 mei 2020 van 
12:00 uur tot 03:00 uur in sporthal “Achter 
de Tuintjes” in Gilze.

KPJ Gilze feestweekend op 13, 14, 15 en 16 
augustus 2020 in Gilze.
Zeskamp Koningsdag op 27 april 2020 van 
13:00 uur tot 22:00 uur in Hulten.
Avond Vierdaagse Rijen op 2, 3, 4 en 5 juni 
2020 door Rijen.
Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 10 februari 2020, eve-

nementenvergunning Beatrix College Gala 

op 16 april 2020 van 18.00 uur tot 21.00 
uur door Tilburgsebaan, Lange Wagen-

straat, Nerhovensestraat, Nerhoven naar 

parkeerterrein Van der Valk Gilze-Tilburg te 

Gilze (257186)

Besluit verzonden op 10 februari 2020, 
evenementenvergunning Halloween Pa-

rade Rijen op 31 oktober 2020 van 18.30 
uur tot 22.00 uur Wilhelminaplein, Hoofd-

straat, Pastoor Gillisstraat, Regentstraat, 

Raadhuisplein, Schoutstraat, Heistraat, 

Pius X-straat, Burgemeester Sweensplein, 

Past. Oomenstraat, Hoofdstraat te Rijen 

(251879)

Besluit verzonden op 11 februari 2020, 
evenementenvergunning Oranjeboel op 

25 april 2020 van 20.00 uur tot 02.00 uur, 
op 26 april 2020 van 17.00 uur tot 01.00 
uur en op 27 april 2020 van 08.00 uur tot 
02.00 uur op het Burgemeester Sweens-

plein te Rijen

Besluit verzonden op 17 februari 2020, eve-

nementenvergunning Spottersdag oefe-

ning Swift Blade op 23 april 2020 van 09.00 
uur tot 16.00 uur aan voet verkeerstoren en 
omgeving Vliegbasis Gilze-Rijen (257990)

Besluit verzonden op 18 februari 2020, ex-

ploitatievergunning Oranje Pizzeria Rijen, 

Raadhuisplein 7 te Rijen.

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. 

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholische 

dranken tijdens Oranjeboel op 25 april 
2020 van 20.00 uur tot 01.45 uur, op 26 
april 2020 van 17.00 uur tot 01.45 uur en 
op 27 april 2020 van 08.00 uur tot 01.45 
uur op het Burgemeester Sweensplein te 

Rijen

Vacature in de ABG organisatie 
De ABG-organisatie staat voor persoon-

lijk contact en dienstverlening gericht op 

de dorpskernen van de gemeenten Alp-

hen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en 

Rijen.

De medewerkers van het team Buiten-

dienst zorgen voor het dagelijks beheer van 

groen, riolering, wegen en afval, zodat de 

inwoners kunnen genieten van een prettige 
en schone omgeving. Service en kwaliteit 

staan hierbij voorop. 

Het team Buitendienst zoekt een enthou-

siaste  

ALLROUND MEDEWERKER 
BUITENDIENST/CHAUFFEUR

36 uur per week 

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s ben je verant-

woordelijk voor het dagelijks onderhoud 

van de openbare ruimte in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en 

Rijen. 

Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het be-

sturen van de diverse voertuigen, zoals de 

autolaadkraan, de vuilniswagen, de zijlader, 

de veegwagen en de tractor. 

Daarnaast kun je ingezet worden bij alle 

andere voorkomende werkzaamheden 

van het team, zoals onderhoud wegen en 

riolering, riool, groen, speelvoorzieningen, 

afval, etc. Tenslotte neem je ook deel aan 
de storingsdienst en gladheidsbestrijding 

in de avonden en weekenden.  

Wie zoeken we?  

Je beschikt over een vmbo+/-mbo werk- en 

denkniveau. Ter aanvulling van ons huidi-

ge team zijn we vooral op zoek naar een 

collega met de nodige chauffeurservaring 
op verschillende voertuigen. Ook heb je 

kennis van de benodigde materialen en 

gereedschappen en heb je ervaring met 

het werken op of aan de openbare weg. Je 

bent in het bezit van rijbewijs B-E , C, T en 

code 95 en VCA.

Je kunt goed in een team werken, maar 

kunt ook prima zelfstandig werken. Je hebt 

een dienstverlenende instelling en bent 

flexibel. Je communicatieve vaardigheden 
(vooral mondeling) zijn goed ontwikkeld en 

je bent gemotiveerd. Lichamelijk ben je fit 
en in staat om deze werkzaamheden uit te 

voeren.

Wat bieden we?

We bieden een prettige werkomgeving. En 
een salaris van maximaal € 2.711,-- bruto 
per maand voor 36 uur per week. Dat is het 
maximum van salarisschaal 5 en is afhanke-

lijk van opleiding en ervaring. 

Naast je salaris ontvang je een Individueel 

Keuzebudget van 20,45% bovenop je sala-

ris. 

Informatie?
Voor informatie over deze werkzaamheden 
kun je contact opnemen met de afdelings-

manager Openbare Ruimte, Wim van Oos-

terhout, telefoonnummer 088-3821287.

Past deze vacature bij jou? 

Je sollicitatie kun je vóór 9 maart 2020 rich-

ten aan de directie van de ABG-organisatie 
t.a.v. algemeen directeur René Wiersema, 

Postbus 3, 5130 AA Alphen NB. Je kunt je 

motivatiebrief en CV sturen naar het mail-
adres: vacatures@abg.nl


