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B en W belicht… 
Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dinsdag. 
Op www.gilzerijen.nl/collegebesluiten leest u de openbare besluiten met daarop een korte 
toelichting  van  1 en 8 december 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gratis nestkastjes en tuinplanten voor inwoners 
van wijken in Rijen en in Gilze 
Woont u in het centrum van Gilze of aan  
de oostzijde van Rijen? Dan kunt u gratis 
beplanting  en nestkasten bestellen voor 
uw eigen voor- of achtertuin. Dit gratis aan-
bod is mogelijk dankzij het project Natuur 
in de Wijk. Het project wil samen zorgen 
voor meer biodiversiteit in de gemeente. 
Eerder maakte de gemeente al bekend dat 
het Centrumplan Gilze Parkdeel onderdeel 
is van het project. Naar een idee van kun-
stenaar Jan van IJzendoorn wordt daar de 
openbare ruimte ingericht als parkland-
schap.

Wethouder Aletta van der Veen: “we zijn 
blij met het project Natuur in de wijk.
Deze regeling zorgt ervoor dat tuinen en 
de openbare ruimte groener zijn en aan-
trekkelijker voor vogels en insecten om te 
verblijven. Tegelijkertijd draagt het bij aan 
het tegengaan van de klimaatverandering 
die ook in Gilze en Rijen steeds meer voel-
baar is.”

Meer weten? 
Op www.natuurindewijk.nl/bestellen kunt 
u het materiaal bestellen. Daar ziet u ook 
precies om welk gebied het gaat.  Wees er 
snel bij want op is op.

Welke wijken doen mee?
In Rijen gaat het om de oostzijde van Rijen. 
Dat is het gebied tussen de Mary Zelden-
rustlaan, Stationsstraat, Tuinstraat/Zwarte 
Dijk en de Hannie Schaftlaan. In Gilze om 
het centrumgebied Gilze. Orbis voert het 
project uit in samenwerking met de pro-
vincie Noord-Brabant. 

In cijfers
Natuur in de Wijk heeft als doel om meer 
natuur en geschikte nestplaatsen te reali-
seren voor soorten zoals de huismus, gier-
zwaluw en vleermuis.

Als het project is afgerond heeft Gilze en 
Rijen circa:

- 100 nieuwe nestkasten voor de gierzwa-
luw; 

- 100 nieuwe vleermuiskasten 
- 100 nieuwe bijen-/insectenhotels. 
- 5 nieuwe grote bijen-/insectenhotels 
- 4.000 stuks nieuwe haagplantsoen en 

besdragende struiken; 
- 100 stuks nieuwe grote struiken en bo-

men; 
- 10.000 m2 ingezaaid meerjarig bijen-

mengsel; 
- 100 nieuwe nestkasten voor de huismus;

Gezocht: (plaatsvervangend) 
stembureauleden en tellers
Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. We zijn op zoek 
naar inwoners die op deze dag willen hel-
pen op één van de stembureaus. 
Bent u inwoner van de gemeente Gilze 
en Rijen en zou u graag een keer op een 
stembureau willen helpen? Dan kunt u 
zich aanmelden als stembureaulid of als 
teller. 
Natuurlijk nemen we maatregelen om 
veilig te kunnen stemmen en werken in 
de stemlokalen.

Bent u 70 jaar of ouder?
Bent u 70 jaar of ouder dan verzoeken wij 
u om uzelf niet aan te melden. Het RIVM 
heeft vastgesteld dat mensen vanaf 70 
jaar een verhoogd risico hebben op een 
ernstiger verloop van een besmetting 
met het coronavirus. Om geen extra 
risico te lopen hebben we besloten om 
mensen van 70 jaar en ouder niet in te 
zetten op een stembureau.

Kijk op www.gilzerijen.nl voor meer in-
formatie.

Sluiting gemeentehuis rondom 
Kerstmis en Nieuwjaar
Het gemeentehuis is in verband met Kerst-
mis en Nieuwjaar op de volgende tijden 
gesloten:

• Donderdag 24 december vanaf 15.00 uur
• Vrijdag 25 1e Kerstdag 

• Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
• Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Kijk voor onze aangepaste openingstijden 
van de overige dagen op www.gilzerijen.nl. 
Veel zaken kunt u ook online regelen.

Openingstijden milieustraat kerst
De milieustraat in Rijen is gesloten op 25 en 
26 december (Kerst) en op vrijdag 1 januari 
(Nieuwjaar).
Op maandag is de milieustraat gesloten. Op 
andere werkdagen is de milieustraat open 
van 08.30 12.00 uur. Op zaterdag van 08.30 
tot 13.00 uur.

Bezoek milieustraat alleen op afspraak
Wilt u de milieustraat bezoeken? Maak dan 
een afspraak. Hebt u alleen tuinafval dan 
hoeft u geen afspraak te maken. U kunt dat 
gratis brengen binnen de openingstijden. 

Breng bij een bezoek aan de milieustraat 
altijd uw milieupas, een geldig legitima-
tiebewijs en uw pinpas mee. Sommige af-
valsoorten kunt u gratis bij de milieustraat 
afgeven. Voor andere soorten moet u beta-
len. Op www.gilzerijen.nl/milieustraat ziet 
u om welke afvalsoorten het gaat en vindt 
u meer informatie over het maken van een 
afspraak. Komt u er niet uit? Dan kunt u 
ook bellen naar 14 0161. Uw meldt u aan 
voor een tijdblok. U hebt 20 minuten de tijd 
om uw afval aan te bieden. Vergeet niet uw 
kenteken door te geven.

Weekmarkt Gilze verplaatst
Vanwege eerste kerstdag is de weekmarkt 
in Gilze verplaatst naar donderdag 24 de-
cember 2020. Een aantal kramen staat die 
dag op het Bisschop de Vetplein van 12.00 
en 16.00 uur.

Digitale afvalkalender beschikbaar
Zoals u weet stapt de gemeente vanaf 1 
januari 2021 over naar een digitale afval-
kalender.
U kunt de kalender nu bekijken via www.
mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer 
app. Met een digitale afvalkalender kun-
nen we eenvoudiger over wijzigingen 
communiceren, het scheelt papier en het 
is duurzamer.

Let op: mogelijk nieuwe routes
We hebben een aantal routes aangepast. 
Het is daarom mogelijk dat we uw contai-
ners op andere dagen legen dan u gewend 
bent. 

Ophalen oud papier Gilze
Stichting Oud Papier Actie haalt voortaan in 
heel Gilze het papier elke vier weken op. Op 
uw digitale afvalkalender of de afvalwijzer 
app ziet u vanzelf wanneer dat is.

Zo werkt de Afvalwijzer app
Download de Afvalwijzer app in de appsto-
re. Het enige wat u hoeft te doen is eenma-

lig uw postcode en huisnummer invullen. 
Vanaf dat moment toont de Afvalwijzer u 
een afvalkalender op maat.
U kunt ook meldingen instellen, zodat u 
een bericht krijgt op de avond of ochtend 
voordat wij uw afval ophalen. Een handig 
geheugensteuntje!

Zo werkt www.mijnafvalwijzer.nl
Ook op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u na 
het invullen van uw postcode en huisnum-
mer zien wanneer wij het afval bij u op-
halen. Als u dat wenst, kunt u uw digitale 
afvalkalender downloaden en printen.

Heeft u geen computer of smartphone?
Dan kunt u op aanvraag toch een papieren 
versie ontvangen. Bel met ons klantcontact-
centrum via 14 0161. Zij zorgen ervoor dat 
u de nieuwe kalender in 
de week van 28 december 
in huis hebt.

Geen carbidschieten in Gilze en Rijen en andere 
gemeenten Regio Hart van Brabant 
Nergens in onze regio Hart van Brabant is in 
de aanloop naar de komende jaarwisseling 
het geknal van carbid te horen. Dat heb-
ben onze burgemeester en zeven andere 
burgemeesters in het Districtelijk Driehoek-
soverleg (DDO) besloten. De bedoeling is 
hiermee de druk op de medische zorg zo 
laag mogelijk te houden en een soort van 
carbidtoerisme tussen de gemeenten te 
voorkomen. Zoals één van de burgemees-
ters het uitdrukte: “Je wilt niet meemaken 
dat van heinde en verre mensen met aan-
hangwagentjes vol melkbussen bij jou bas-

ketballen door de kern komen schieten. Dat 
wordt een puinhoop.” 
Om het verbod op carbidschieten ook juri-
disch te borgen, vullen alle regiogemeenten 
hun Algemene Plaatselijke Verordening aan 
met een nieuw artikel dat het afsteken en 
het in bezit hebben van carbid verbiedt. 
Totdat in iedere regiogemeente de raad 
dit nieuwe APV-artikel bekrachtigt, geldt 
het zonder ontheffing veroorzaken van 
onnodige geluidshinder als grondslag om 
het verbod op het afsteken van carbid te 
handhaven

Het hele bericht lees je op 
www.gilzerijen.nl

Om u nog verder te helpen om energie te 
besparen, geeft de gemeente cadeaubon-
nen van 35 euro weg. U kunt de cadeaubon 
gebruiken in de webshop van het Regionaal 
Energieloket. U kunt hier artikelen bestellen 
die uw huis direct energiezuiniger én com-

fortabeler maken, zoals: tochtstrips, radi-
atorfolie en led-verlichting. Ga naar www.
regionaalenergieloket.nl en vraag hier uw 
cadeaubon aan! Activeer de cadeaubon 
voor de vervaldatum. Ben er snel bij, want 
op is  op.

Direct uw huis energiezuiniger maken?  
Besteed de cadeaubon van 35 euro!

Er is nog ruimte in de cursus “Politiek actief’
Altijd al meer willen weten over wat een 
gemeente allemaal doet? Hoe de besluiten 
worden genomen of wat een raadslid pre-
cies doet? Of misschien wilt u wel politiek 
actief worden in onze gemeente? 
In januari starten we met de cursus ‘Politiek 

Actief’. Daar krijgt u antwoord op deze en 
meer vragen. De cursus is gratis en bestaat 
uit 5 bijeenkomsten: de woensdagen 13 en 
20 januari en 3 en 10 februari 2021. Voor de 
vijfde bijeenkomst woont u een raadsverga-
dering bij. Die is op 24 februari. De cursus 

begint steeds om 19.30 uur. Meer weten? 
Kijk op onze website www.baarle-nassau.
nl. Aanmelden en extra informatie vragen 
kan via j.honcoop@alphen-chaam.nl (ook 
voor inwoners van Baarle-Nassau).

Het college wenst u fijne feestdagen, in goede 
gezondheid, met aandacht voor elkaar!



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

Bekendmakingen

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

Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregis-
tratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een on-
bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar ze vol-
gens de BRP staan ingeschreven.

Met ingang van 18 november 2020

Geslachtsnaam
en voorletters  Geboortedatum
Lodewijks, J. 23-10-1983
D’hondt, M.R.A.M. 13-03-1963
van Roozendaal, P.C. 24-03-1936
Kobysz, J.D. 21-11-1963
Meder, N.  13-07-1989

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 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 ze 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 Basisregistratie Personen staat 
dat men verplicht is het nieuwe adres door 
te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Barros Meneses, P. 25-10-1980
Vereggen, C.P. 09-10-1936

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.

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Oranjestraat 39a Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmings-
plan ‘Oranjestraat 39a Gilze’ ter inzage te 
leggen. Dit besluit is op 23 november 2020 
gepubliceerd op www.officielebekendma-
kingen.nl. Iedereen krijgt van 24 november 
2020 tot en met 4 januari 2021 de mogelijk-

heid om een zienswijze in te dienen. U kunt 
het ontwerp bestemmingsplan bekijken op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPOran-
jestraat39a-ON01. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke web-
site, www.gilzerijen.nl.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

25 november 2020, Nieuwstraat & Lange 
Wagenstraat (Kadastrale perceelnum-
mers: L 3925, 590, 1869, 1958, 1957, 1492, 
2474 & 3906)
realiseren nieuwbouw cluster C1 Centrum-
plan (20ZK02736)
25 november 2020, Nieuwstraat (Ka-
dastrale perceelnummers: L 584, 573, 572 
& 2604)
realiseren nieuwbouw cluster C2 Centrum-
plan (20ZK02739)
25 november 2020, Nieuwstraat (Ka-
dastraal perceelnummer: L 3925)
realiseren nieuwbouw cluster C3 Centrum-
plan (20ZK02746)
28 november 2020, Wildschut 4, 5126 WK
verbouwen woning
30 november 2020, van Heinsbergstraat 
43, 5126 HL
vergroten overkapping
30 november 2020, Burg. Ballingsweg en 
Langenbergseweg ong., 5125 PL en 5126 
PX 
kappen 8 bomen (20ZK02776)
30 november 2020, Oosterhoutseweg ong. 
(sectie A 7419 en A 7420), 5121 RE
kappen 20 bomen (20ZK02779)
1 december 2020, Oosterhoutseweg ong. 
(sectie A 7420 en 8723), 5121 RE
kappen 19 bomen (20ZK02780)
1 december 2020, Rijksweg ong. (sectie  A 
8442, A 8445, H 2432 en H 2499)
kappen 9 bomen (20ZK02781)
2 december 2020, Bisschop de Vetplein 
ong. (L 3674)
verplaatsen boomput
2 december 2020, Hulteneindsestraat 15a, 
5126 NH
uitbreiden woning
2 december 2020, Oldenbarneveldtlaan 
(kv. 1 t/m 9 binnen sectie A; nr. 5306), 
Rijen
bouwen negen huurwoningen (20ZK02792)
3 december 2020, Kerkstraat 98-98a, 
5126 GD
bouwen 6 appartementen

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
3 december 2020, Hercules 6 (kavel 12A 
- O1467)
bouwen bedrijfspand en aanleggen uitrit

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij

Ontwerpbeschikking Wabo

Burgemeester en wethouders zijn van plan 
om op verzoek, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
vergunning deels in te trekken voor:
Adres; Omschrijving project
Vossenberg 6 Gilze; Intrekken deel ver-
gunning Wabo door vermindering van het 
aantal dieren binnen de rundveehouderij.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken zijn met ingang van donderdag 10 
december 2020 tot en met woensdag 20 
januari 2021 in te zien bij de gemeente Gil-
ze en Rijen. Voor het inzien van de stukken 
kunt u een afspraak maken met het Klant-
contactcentrum via 14 0161 of via email 
info@gilzerijen.nl.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder 
een zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen. Een schriftelijke zienswij-
ze richt u aan de Omgevingsdienst Mid-
den- en West-Brabant (OMWB), Postbus 
75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal 
indienen is ook mogelijk via: info@omwb.
nl (onder vermelding van het zaaknummer 
20111103).

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
30 november 2020, Hannie Schaftlaan 20, 
5122 LH
aanbrengen geluidwerende wand om kli-
maatinstallatie op dak 
1 december 2020, Parallelweg 44, 5121 LD
uitbreiden bedrijfsgebouw 
2 december 2020, Brug. Krollaan 19&19a, 
5126 PT
wijzigen brandcompartimenten
Stationsplein 7 t/m 23, 5121 EB en Laags-
traat 2 t/m 2z, 5121 ZG
bouwen 43 appartementen, bergingen en 
parkeerplaatsen,
verzonden op 8 december 2020

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. 
Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend en bevat uw naam, adres, de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar.

Volledige meldingen

25 november 2020, Sporkt 60, 5122 HL
saneren asbest 
26 november 2020, Van Oldebarneveldt-
laan 10, 5121 TE
saneren asbest
1 december 2020, Doornbos 126, 5121 RZ
saneren asbest
7 december 2020, Kapelstraat 31 , 5124 RL
slopen voormalige kippenschuur
7 december 2020, Voortstraat 9, 5126 EM
saneren asbest
7 december 2020, Windvang 27, 5126 VR
saneren asbest

8 december 2020, Rimpelaar 50, 5124 RB
saneren asbest
9 december 2020, Hultenseweg 89, 
5125 PA
saneren asbest van schuurtje

Melding akkoord
7 december 2020, Concorde 6, 5126 RM
starten activiteiten (melding activiteiten-
besluit)
9 december 2020, Vossenberg 6,  5126 PE 
Gilze
veranderen bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Rectificatie 
Rectificatie van de eerdere kennisgeving 
Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere 
Waarde Spoorweglawaai (zaaknummer 
20ZK01680) Stationsplein/Laagstraat in 
Rijen i.v.m. de bouw van 43 appartemen-
ten
De op 25 november 2020 gepubliceerde 
bekendmaking ontwerpbesluit Hogere 
Waarde Spoorweglawaai voor de bouw 
van 43 appartementen aan het Stations-
plein/Laagstraat in Rijen, is bij omissie ge-
publiceerd als ontwerpbesluit en ter inzage 
gelegd. Het dient een publicatie van het 
Besluit Hogere Waarde Spoorweglawaai 
te zijn. Gerectificeerd wordt dat een ont-
werpbesluit Hogere Waarde Spoorwegla-
waai ter inzage ligt.

Besluit Hogere Waarde 
Spoorweglawaai
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Gilze en Rijen maakt 
bekend dat er voor de volgende adressen 
een Hogere Waarde Spoorweglawaai is 
vastgesteld op 18 november 2020:

Stationsplein 7 t/m 23, 5121 EB en Laags-
traat 2 t/m 2z, 5121 ZG
verzonden op 8 december  2020 

Inzage 
De stukken kunnen op afspraak worden in-
gezien. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met het Klantcon-
tactcentrum, telefoonnummer 14 0161.
 
Bezwaar 
Tegen het besluit kunnen belanghebben-
den bezwaar maken  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Gilze 
en Rijen, binnen zes weken met ingang 
van de dag na bekendmaking aan de aan-
vrager. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat uw naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden van het bezwaar

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2021 
Gilze-Rijen
Het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
stelt voorschriften waaraan inrichtingen die 
onder de Wet milieubeheer vallen dienen 
te voldoen. Ingevolge artikel 4:2 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) kan 
het college per kalenderjaar dagen of dag-
delen aanwijzen waarop ten behoeve van 

collectieve festiviteiten de geluidsnormen 
als vastgelegd in het Activiteitenbesluit niet 
gelden. Onder een collectieve festiviteit 
wordt verstaan een festiviteit die niet speci-
fiek aan één of een klein aantal inrichtingen 
is verbonden, zoals bijvoorbeeld carnaval 
en kermis.

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op basis van artikel 4.2 van de 
Algemene plaatselijke verordening voor de 
gemeente Gilze-Rijen besloten om voor het 
jaar 2021 de volgende dagen aan te wijzen:
- Carnaval (22, 23 en 24 februari)
- Viering van Koningsnacht (26 april)
- Viering van Koningsdag (27 april)
- Wielerweekend (5 en 6 juni Gilze)
- KPJ feestweekend (20, 21 en 22 augustus 

Gilze)
- Bierfestival voor het goede doel (18 en 

19 september Rijen)
- Kermis Gilze (3, 4, 5, 9 en 10 oktober)
- Kermis Rijen (17, 18, 19, 23 en 24 okto-

ber)

Besluit Hogere Waarde Spoorweglawaai
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Gilze en Rijen maakt 
bekend dat er voor de volgende adressen 
een Hogere Waarde Spoorweglawaai is 
vastgesteld op 18 november 2020:
Stationsplein 7 t/m 23, 5121 EB en Laags-
traat 2 t/m 2z, 5121 ZG
verzonden op 8 december  2020 

Inzage 
De stukken kunnen op afspraak worden in-
gezien. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met het Klantcon-
tactcentrum, telefoonnummer 14 0161.

Bezwaar 
Tegen het besluit kunnen belanghebben-
den bezwaar maken  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Gilze 
en Rijen, binnen zes weken met ingang 
van de dag na bekendmaking aan de aan-
vrager. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat uw naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden van het bezwaar.

APV

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 10-
12-2020 Locatie Heuvel 1 te Gilze (Samen 
in Gilze)

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. 

Drank en Horecawet
Drank- en Horecavergunning Verzendda-
tum 10-12-2020 Locatie Heuvel 1 te Gilze 
(Samen in Gilze)

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. 


