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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 6 en 12 mei 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. 

Jaarrekening 2019: Gilze en Rijen sluit financieel 
bewogen jaar af
De gemeente Gilze en Rijen kijkt terug op een 

financieel bewogen jaar. In het voorjaar gaf de 
eerste tussentijdse rapportage een groot tekort 
aan op de begroting 2019 en de meerjarenbegro-

ting 2019-2023. Door in te zetten op duurzaam 
investeren en het maken van scherpe keuzes in 
de uitgaven, kwam de tweede tussentijdse rap-

portage uit op een positief saldo van € 164.000 in 
2019 en een sluitend meerjarenperspectief. Eind 
2019 moest de gemeente enkele grote eenmali-
ge uitgaven doen, die bij de tweede tussentijdse 
rapportage nog niet te voorzien waren. Daarom 
sluit de gemeente 2019 af met een eenmalig ne-

gatief resultaat van € 1.674.000. 

Onvoorziene eenmalige kosten

“Dankzij de tussentijdse ingrepen in 2019 heb-

ben we weer grip gekregen op de gemeentelijke 
financiën. Helaas kregen we eind 2019 te maken 
met extra eenmalige kosten, die voortkomen uit 
externe factoren waar we geen invloed op heb-

ben. Daardoor was het onmogelijk en was de tijd 

te kort om deze kosten nog op te vangen in 2019. 
Het jaar was namelijk praktisch voorbij”, licht 
wethouder David Vermorken (Financiën) toe.

Het gaat om de volgende extra kosten:

• afwaardering niet in exploitatie genomen 
grond (528.000 euro)

• de aanhoudend lage rentestand maakt een 
aanzienlijke aanvullende storting in de pen-

sioenvoorziening (oud-)wethouders noodza-

kelijk (902.000 euro)

• extra kosten voor de WMO (hulp bij het huis-

houden) door de aanzuigende werking van 
het abonnementstarief, zonder dat deze vo-

lumegroei in het gemeentefonds gecompen-

seerd wordt (437.000 euro)
• extra uitgaven in de jeugdhulp (199.000 euro)

Uitdaging blijft
Dit maakt dat wethouder David Vermorken met 
een dubbel gevoel terugkijkt op het financiële 
jaar 2019. “De aanpak in 2019 heeft gewerkt. 
Helaas zie je dat door de onverwachte tegenval-
lers aan het eind van het jaar niet terug onder 
de streep. We hebben vorig jaar keuzes gemaakt 
om duurzaam te investeren en de gemeente de 
ruimte te geven om toekomstige tegenvallers 
op te vangen. We ontkwamen er niet aan om 
de gemeentelijke lasten te verhogen en toch 
behoren we nog steeds tot de vijf goedkoopste 
gemeenten van Nederland. Dit jaarrekeningre-

sultaat betekent wel dat we in 2020 en de jaren 
daarna scherpe keuzes moeten blijven maken.”

Documentaire ‘Overleven in de 
schaduw van het vliegveld’ online
De laatste avondvoorstelling van ‘Over-
leven in de schaduw van het vliegveld’ is 
vanwege de coronacrisis definitief afge-

last. Kaarthouders krijgen de entreeprijs 
van de Heemkundekring terug. Ze kunnen 
de entreeprijs ook via de Heemkundekring 
schenken aan een goed doel, in dit geval de 
Voedselbank Gilze en Rijen. 

Maar coronacrisis of niet, we vieren dit jaar 
nog steeds 75 jaar bevrijding. 
Daarom stelt de Heemkundekring tot eind 
juli 2020 iedereen die de oorlogsdocumen-

taire nog niet heeft gezien in de gelegen-

heid deze online toch te bekijken. 
Ga hiervoor naar www.heemkringmolen-

heide.nl.  

Werkzaamheden Raadhuisplein op schema

Eind maart is aannemer Schapers begonnen 

om de kruispunten op het Raadhuisplein aan 

te passen. Ook de nutsbedrijven zijn hier aan 

het werk. Het werk ligt op schema.

Welke kruispunten zijn nu afgesloten?

Het kruispunt met de Mariastraat is voor een 
gedeelte klaar. Er ligt nieuw asfalt en het kruis-

punt is nu gedeeltelijk weer open. Fietsers moe-

ten hier nu voorrang geven op autoverkeer. Het 

kruispunt met de Regentenstraat is helemaal 
dicht. Het kruispunt met de Nassaulaan gaat 
dicht op 2 juni. Nu zijn hier de nutsbedrijven in 
het fietspad bezig om kabels en leidingen te ver-
leggen. Fietsers moeten hier afstappen. Als het 
kruispunt met de Nassaulaan dicht gaat, zijn de 
andere twee kruispunten weer open. 
De werkzaamheden verlopen goed en we liggen 
op schema. De werkzaamheden zijn klaar op 19 
juni 2020. Dit is wel afhankelijk van de weersom-

standigheden. In de nieuwe situatie krijgen de 
fietsers geen voorrang meer op gemotoriseerd 
verkeer. 

Hoe kan ik winkels en woningen aan het 

Raadhuisplein bereiken?

Tijdens de werkzaamheden leiden we het ver-
keer om. De omleidingsroute verandert tijdens 
de werkzaamheden, omdat de aannemer telkens 
met een ander kruispunt bezig is. De omleidings-

route geven we aan met gele borden. Winkels, 
woningen en gemeentehuis blijven tijdens de 
werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar. 
Ook het parkeerterrein op het Raadhuisplein 
blijft bereikbaar.
Kan ik het gemeentehuis bereiken?

Ja, het gemeentehuis en de parkeerplaats blijven 
bereikbaar. Misschien moet u via een andere in-

gang het terrein op rijden.

Zijn de bushaltes nog in gebruik?

Tijdens de werkzaamheden op het Raadhuisplein 
worden de twee bushaltes tijdelijk buiten ge-

bruik gesteld. Tijdens de werkzaamheden komt 
er geen tijdelijke bushalte. Reizigers kunnen op 
de bus stappen bij het NS-station.

Meer informatie
Hebt u een vraag over de werkzaamheden? 
Neem dan contact op met Gerben Gerrits via  
14 0161 of info@gilzerijen.nl.

We borstelen weer onkruid weg in de wijken 

Vanaf 2 juni starten we in de gemeente met het 
wegborstelen van onkruid van de verharding. 
De borstelwagen borstelt het onkruid los en de 
veegwagen veegt het direct op. We starten  in 
Rijen-Oost. De veegwerkzaamheden duren on-

geveer tot eind juni.

Parkeerplaatsen vrij houden

Om ervoor te zorgen dat wij alles goed onkruid-

vrij kunnen maken, vragen wij u de parkeerplaat-
sen in uw straat zo veel mogelijk vrij te houden 
als wij komen borstelen. Wij zetten een informa-

tiebord (zoals op de foto) neer als wij in uw wijk 
komen borstelen.

De volgorde van borstelen is: Rijen-Oost , Rij-
en-West , Rijen-Zuid, Molenschot, Hulten, Gilze. 
Kijk op www.gilzerijen.nl voor meer informatie.

Het Dorpsteam is er voor u!
Het Dorpsteam is er 
voor alle inwoners van 
onze gemeente. Het 
Dorpsteam bestaat uit 
specialisten met ver-

schillende expertises 
die samenwerken en ondersteuning bieden 
in onze gemeente.  Al uw vragen over: wo-

nen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg 
kunt u stellen aan het Dorpsteam.

Op welke manieren kan ik het Dorpsteam 

bereiken?

Het Dorpsteam kunt u momenteel op de 
volgende manieren bereiken:
- Telefonisch. U kunt bellen met telefoon-

nummer: 088 605 0 605.
- Of stuur uw vraag per mail naar: con-

tact@dorpsteamgilzerijen.nl. 

Laat uw taxussnoeisel ophalen 
in de strijd tegen kanker
Hebt u taxus in uw  tuin staan en gaat u die 
snoeien? Lever dit snoeisel dan in bij Taxus 
Taxi. Zo draagt u  bij aan de strijd tegen 
kanker! In het snoeisel zit namelijk de be-

langrijke stof taxol, een kankerremmende 
stof waar chemokuren van geproduceerd 
worden. Stichting Taxus Taxi haalt vanaf 3 
juni dit snoeiafval gratis bij u op (minimaal 
15 kilo, dit is een volle kruiwagen). Maak 
daarbij gebruik van de speciale big bags, 
gratis verkrijgbaar bij diverse uitgiftepunten 
in onze gemeente. Welke dat zijn en meer 
informatie ziet u op www.taxustaxi.nl. Hebt 
u de big bags al in huis dan kunt u deze nog 

gebruiken. Maak tijdig een afspraak. Dat 
kan vanaf 1 juni. Taxus Taxi haalt het snoei-
sel op zo kort mogelijk nadat u uw taxus-

haag heeft gesnoeid. De jonge taxustwijgjes 
bevatten dan nog de meest werkzame stof. 
U doet toch ook mee! 

Gemeente vernieuwt afspraken met 
huurders MFA de Molenwiek 
Stichting Nuwelijn en Stichting Gemeen-

schapshuis Molenschot zijn de hoofdhuur-
ders van MFA de Molenwiek in Molenschot. 
De gemeente heeft samen met deze partij-
en de afspraken vernieuwd over beheer en 
exploitatie van MFA Molenwiek. 

Monitoring luchtkwaliteit
Naar aanleiding van de ‘Regionale nota pu-

blieke gezondheid Midden-Brabant 2020-
2023’ zijn in de gemeenteraadsvergade-

ring vragen gesteld over de luchtkwaliteit 
in Gilze en Rijen. Tijdens de vergadering is 
afgesproken dat het college in een memo 
de vragen beantwoordt. Het college heeft 
de vragen beantwoord. Voor de luchtkwa-

liteit zijn in Nederland normen gesteld. De 
lucht in onze gemeente voldoet aan alle 
normen. Met monitoring wordt de lucht-
kwaliteit bewaakt. De enige andere optie 
is om de luchtkwaliteit jaarrond te meten. 
Op dit moment heeft Gilze en Rijen geen 
meetpunt. In overleg met de provincie 
onderzoekt het college of het Brabantse 
meetnetwerk uit te breiden is met een 
meetlocatie in de gemeente Gilze en Rijen. 

College geeft opdracht om sport-
beleidsplan te actualiseren
De gemeente werkt met een sportbeleids-

plan. Het plan liep in 2019 af. Het college 
vraagt de ABG-organisatie om een sport-
beleidsplan voor de komende periode voor 
te bereiden. Het sportbeleidsplan moet 
richting geven aan sport en bewegen in de 
gemeente en de gemeentelijke sportac-

commodaties. Eind 2020 met het nieuwe 
sportbeleidsplan af zijn. 

Wethouder David Vermorken 
voorgedragen als lid VNG-commissie 
voor Arbeidszaken 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft wethouder David Vermorken 
voorgedragen als lid van de Commissie 
voor Arbeidszaken. De VNG heeft het Col-
lege voor Arbeidszaken ingesteld voor de 
collectieve belangenbehartiging op het 
terrein van arbeidsvoorwaarden. 
Deze vindt vooral plaats door met vakorga-

nisaties in het Landelijk Overleg Gemeente-

lijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken 
te maken over arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel werkzaam in de gemeente-

lijke sector.

Eerste geveltuintje aangelegd in Hoofdstraat en 

Dongenseweg in Rijen
Deze week verrezen de eerste geveltuin-

tjes uit de trottoirs in de Hoofdstraat en 
Dongenseweg in Rijen. De eerste geveltuin 

werd aangelegd langs de gevel van Hoofd-

straat 41. Deze geveltuin is ook meteen de 

langste, omdat een deel van de geveltuin 

doorloopt in de Mariastraat. Wethouder 

Aletta van der Veen ging langs om deze be-

woner persoonlijk te bedanken voor haar 

deelname.

“Het is nu of nooit!”
Wethouder Aletta van der Veen is heel blij 
dat zo veel mensen meedoen met een gevel-
tuin. Op Aletta’s vraag waarom ze meedoet 
antwoordt Renate Phaff: “Ik had er als eens 
vaker aan gedacht om een geveltuintje te 
maken. Dus toen de gemeente met dit ini-
tiatief kwam dacht ik: het is nu of nooit!” 
Haar vrijstaande karakteristieke woning 
staat op de hoek van de Hoofdstraat en Ma-

riastraat, tegenover de kerk. Ze verwacht 
dat de straat er netter uit gaat zien als er 
straks overal bloeiende planten staan. Het 
haalt straks het huis mooi op! De wethouder 
heeft alvast een lavendelplant voor Renate 
meegenomen, die straks in het geveltuintje 
geplant kan worden.

Vergroenen met geveltuintjes
De bewoner van Hoofdstraat 41 is één van 
de 34 mensen die zich aanmeldde om een 
geveltuintje aan te laten leggen. De gemeen-

te legt het aan en de bewoners onderhouden 
straks de tuintjes. Door gebrek aan ruimte 
proberen we op deze manier de Hoofdstraat 
en Dongenseweg toch te vergroenen.



Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-

ten met ingang van 22 april 2020 op grond 
van art 2.22 Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) de adresgegevens van onderstaande 
persoon naar een onbekend land op te ne-

men in de BRP. Uit onderzoek is gebleken 
dat de betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij of zij volgens de BRP staat 
ingeschreven.

Geslachtsnaam 

en voorletters  Geboortedatum
Olszewski, P. 13-01-1983

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

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
Glenny, W.R. 19-03-1976

van Engen, W.H.H. 14-01-1976
Salahov , E. 14-09-1984
Salahova, L. 15-05-1989
Salahov , K. 25-11-2010
Issah, T. 12-09-1997
Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-

volgen 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 de-

finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-

parkeerplaats op kenteken in te stellen:
-  nabij het adres Karel Doormanstraat 67 

in Rijen en

-  nabij het adres Bongelakker 45 in Rijen.

Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, 
eerste lid onder d, van de Wegenverkeers-

wet 1994.

Zij doen dit door op beide plaatsen het 
bord E6 met onderbord te plaatsen, met 
daarop het kenteken van het voertuig. Dit 
gebeurt volgens het Reglement Verkeers-

regels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en 
zoals aangegeven op de tekening die bij dit 
besluit hoort.

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.

VERKEERSBESLUIT

Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen bur-
gemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen ter openbare kennis dat op 12 mei 
2020 is besloten een gehandicaptenpar-
keerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord 
met het kenteken te verwijderen, overeen-

komstig het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de loca-

tie te hoogte van Kareldoormanstraat 42 
in Rijen in Rijen;

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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

29 april 2020, De Quaystraat, Beelstraat en 

Gerbrandystraat ong. in Rijen

kappen 10 bomen op gemeentegrond 
(20ZK01289)
4 mei 2020, Meierstraat 35, 5126 BS

uitbreiding achterzijde woning en plaatsen 
nieuw kozijn voorgevel
4 mei 2020, Pastoor Coomansstraat 22, 

5126 HP

bouwen overkapping
6 mei 2020, Heistraat en Pastoor van 

Boxelhof ong. in Rijen

kappen vier bomen op gemeentegrond 
(20ZK01315)
7 mei 2020, Klein Zwitserland 8, 5126 TA

realiseren patio
11 mei 2020, Burgemeester Sweensplein 

36, 5121 EM

bouwen tuinmuur
12 mei 2020, Raakeindse Kerkweg ong. 

(sectie P 853), 5124 RG

aanleg waterberging/bassin
12 mei 2020, Raakeindse Kerkweg ong. 

(sectie P 853 en 104), 5124 RG
aanleg trayvelden en (beton)paden
12 mei 2020, Rimpelaar 3, 5124 RB

verbreden inrit
13 mei 2020, Horst 48, 5126 BX

bouwen woning en bijgebouw en verplaat-
sen uitrit

13 mei 2020, Landkaartje 12, 5121 MT

plaatsen houten berging en dubbele car-
port

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 omgevings

vergunning verlengd

1 mei 2020, Schoolstraat 24, 5124 RM

verbouwen autobedrijf
13 mei 2020, Dongenseweg 54, 5121 PD

uitbreiden woning

Verleende omgevingsvergunningen met 

reguliere procedure 

30 april 2020, Dundelbroek 6, 5122 HW

plaatsen dakopbouw
7 mei 2020, Nerhovensestraat 20, 5126 TE

uitbreiden woning
7 mei 2020, Windvang 38, 5126 VS

wijzigen voorgevel
8 mei 2020, Prinsenbosch 24C, Kadastraal-
nr F1040, 5126 ND

plaatsen tijdelijke antenne-installatie

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

30 april 2020, Biestraat 5, 5126 NH

saneren asbest
1 mei 2020, Nieuwstraat 28, 5126 CE

slopen en saneren asbest woning 
30 april 2020, Raakeindse Kerkweg 20, 

5124 RG

saneren van asbest
6 mei 2020, Heinsiushof 4, 5121 TB

saneren asbest
11 mei 2020, Tilburgsebaan 27, 5126 PH

saneren asbest schuur
11 mei 2020, Raadhuisstraat 5, 5126 CK

saneren asbest

Melding akkoord

29 april 2020, Aalstraat 4, 5126 CP

aanleg gesloten bodemenergiesysteem
29 april 2020, Peelbaan 15, 5121 DB

veranderen bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

APV

Verleende vergunningen APV 

en bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 13-
5-2020 Bavelseweg 128 te Molenschot
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

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

U vindt alle volledige 

officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/

bekendmakingen

Somber of gespannen in deze 
tijd van corona? 
Bent u somber of gespannen door het le-

ven in tijden van het coronavirus? Praat er 
samen over met mensen in uw omgeving. 
Of bel één van de hulplijnen om te praten 
over uw (angstige) gevoelens.
Op de website van het RIVM  vindt u tips 
en nummers van hulplijnen waar u met uw 

gevoelens terecht kunt. Er is een hulplijn 
voor kinderen, voor volwassenen en voor 
ouderen. 
Op de Facebookpagina van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
vindt u een filmpje over wat u kunt doen 
als u niet lekker in uw vel zit. 

Kent u iemand die een lintje 
verdient?
Op 24 april hebben elf inwoners uit onze ge-

meente van de burgemeester gehoord dat zij 
een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Door 
de maatregelen tegen het coronavirus kregen 
zij de versierselen nog niet opgespeld. Dat komt 
later dit jaar.

We weten dat er in onze gemeente nog meer 
mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen. Kent u ze? 
Kom dan nu in actie en meld ze aan! 

Aanmelden
Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Ko-

ningsdag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook in 2021. 
Daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al 
op 1 juli 2020 binnen hebben! U kunt als organi-
satie of als privépersoon (ondersteund door een 
organisatie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel 
dan eerst met Rian Anssems van de afdeling 

Communicatie, telefoonnummer 088-3821202 
of mail naar riananssems@abg.nl.  Zij kan u ver-
tellen wat er allemaal bij komt kijken.

Informatie vooraf 
Wilt u vooraf wat meer informatie over aan-

vraagprocedure, voorwaarden, beoordeling van 
de aanvraag en afwikkeling, ga dan naar 
www.gilzerijen.nl/onderscheiding of kijk op 
www.lintjes.nl

Gewijzigde 
openingstijden 
rond de 
feestdagen
In verband met de komende feestdagen zijn 
het KCC en het gemeentehuis in Rijen geslo-

ten op:
Hemelvaartsdag: 

donderdag 21 en vrijdag 22 mei

2e Pinksterdag: maandag 1 juni.

Vanwege de maatregelen tegen het corona-

virus hebben we aangepaste openingstijden.
Bel voor meer informatie of het maken van 
een afspraak met ons Klantcontactcentrum 
via telefoonnummer 14 0161 of kijk op 
www.gilzerijen.nl.

Gilze en Rijen verstevigt aanpak om 
zwerfafval te verminderen
In de periode tot en met 2022 willen we de 
hoeveelheid zwerfafval met 10% terugdringen. 
Om dit te bereiken hebben we een uitgebreid 
programma opgesteld. Daarin houden we vast 
aan bestaande en succesvolle activiteiten als de 
Opschoondag en activiteiten op scholen. Nieu-

we activiteiten zijn een 25-meter-regelcampagne 
voor winkelgebieden, een vakantieactie blikjes 
en projecten van de jeugdgemeenteraad.
“Zwerfafval is voor veel inwoners een grote er-

gernis. Daarnaast is het een vorm van milieuver-
vuiling en bedreigt zwerfafval de gezondheid van 
dieren. Mensen weten dit vaak wel. Niet ieder-
een doet er alles aan om zwerfafval te voorko-

men. Ook zijn winkeliers zich niet altijd bewust 
van de verantwoordelijkheid die zij hebben om 
een ruimte van 25 meter rondom de winkel vrij 
te houden van zwerfafval. Daarom verstevigen 
we onze aanpak om zwerfafval te verminderen”, 
vertelt wethouder Ariane Zwarts.


