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Bodemonderzoeken in de stationsomgeving
We werken aan een verbetering van de stationsomgeving van Rij-
en. Onderdeel daarvan is de aanleg van een onderdoorgang op de 
plaats van de huidige overweg. Dat doen we samen met ProRail. 
Voor een goed en veilig ontwerp van de onderdoorgang doen we 
verschillende onderzoeken. Zo doen we op dit moment bodemon-
derzoeken. De onderzoekwerkzaamheden bestaan uit het maken 
van sonderingen en boringen. Dit doen we in de Stationsstraat 
(vanaf de kruising met de Spoorlaan Noord-Constance Gerling-
straat tot aan de spoorwegovergang), in de Julianastraat (vanaf 
de spoorwegovergang tot aan de Karel Doormanstraat) en op de 
spoorwegovergang. Deze werkzaamheden zijn in de nacht van 15 
op 16 mei en die van 16 op 17 mei. U kunt de spoorwegovergang 
dan niet gebruiken. Met verkeersborden geven we dan een om-
leidingsroute aan. 

De spoorwegovergang bij NS-station Gilze-Rijen gezien vanaf de 
Stationstraat in de richting van de Julianastraat.

Minder maaien, meer 
biodiversiteit
We maaien de bermen en sloten in onze 
gemeente op een andere manier, ecolo-
gisch.  We werken daarvoor samen met  
13 West-Brabantse gemeenten, waterschap 
Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het 
Bijenlandschap.  Waar we eerst sloten en 
bermen helemaal schoonmaakten en maai-
den, houden we nu rekening met de natuur 
in en rondom de bermen. Voortaan maaien 
we alles niet meer in één keer, maar maai-
en we in fases. Doordat we niet alles tege-
lijk maaien, is er altijd ruimte voor dieren 
om te leven in de stukken die blijven staan. 
Uiteraard zorgen we ervoor dat de situatie 
verkeersveilig is. Zichthoeken bij gevaarlijke 
kruisingen maaien we daarom vaker.

Wethouder Aletta van der Veen is blij met 
de samenwerking. ´Doordat maar liefst 
13 gemeenten zijn aangesloten bij deze 
samenwerking zien we op termijn in een 
groot gebied een mooi lint van bloemen 
en planten in verschillende hoogtes in de 
bermen.  Het is misschien even wennen.  
Bermen gaan er anders uitzien.  Maar het 
levert ons zoveel op. Bloemen en planten 

krijgen zo meer tijd om te groeien en de 
berm biedt betere leefomstandigheden 
voor insecten. En dat is heel goed voor de 
biodiversiteit. Daar zeggen we graag ja te-
gen!”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en een kort film-
pje op www.gilzerijen.nl. Heb u daarna nog 
vragen. Neem dan contact op met Water-
schap Brabantse Delta via telefoonnummer 
076 564 10 00.

Foto: Waterschap Brabantse Delta

Samen op weg naar een 
klimaatbestendig Gilze en Rijen 
Het klimaat verandert. Ook in Gilze en Rij-
en hebben we steeds vaker te maken met 
droogte, hitte en zware regenbuien. Als ge-
meente willen wij de gevolgen en schade 
van deze veranderingen zo veel mogelijk 
voorkomen. Dat doen we door de omge-
ving aan te passen op het veranderende kli-
maat, met een mooi woord klimaatadapta-
tie. Denk bijvoorbeeld aan meer schaduw, 
meer groen en meer ruimte voor water. 
We vinden het belangrijk om te weten hoe 
u over klimaatverandering denkt in uw 

buurt. Ook willen we graag weten of u nu 
al last heeft van het veranderende klimaat. 
Maar vooral willen we uw ervaringen en 
ideeën meenemen in onze plannen. 

Daarvoor hebben we ú nodig. 
Scan de bijgevoegde QR-code en vul snel 
de enquête in. Met uw inbreng brengen we 
onze plannen weer een stap verder. Het in-
vullen van de 22 vragen kost u ongeveer 10 
minuten en is geheel anoniem.

Werkzaamheden Centrumplan Gilze Parkdeel
Eind maart zijn we gestart om een deel van 
de inrichting van Centrumplan Gilze Park-
deel definitief vorm te geven. We plaatsten 
zogenaamde bruggetjes om de paden goed 
aan te laten sluiten op de Heuvelstraat en 
de wortels van de bomen te beschermen. 

Omdat we zien dat er helaas ook bestelbus-
sen over deze fietsbruggen rijden, plaatsen 
we binnenkort extra paaltjes aan de voor-
zijde van de fietsbruggen. Ook asfalteerden 
we de paden. 

Vanaf 28 april brengen we nog een coating 
aan op de paden en zaaien we gras in. 
Het deel waar nu de tijdelijke speeltoestel-
len staan, maken we in orde als de nieuwe 
speelplek klaar is. Zo hebben de kinderen 
altijd speeltoestellen om op te spelen.

Ook dit jaar aandacht voor natuurlijke 
bestrijding eikenprocessierups
In 2020 was de overlast van de eikenpro-
cessierups een stuk minder dan de voor-
gaande jaren. Het is moeilijk te voorspellen 
hoe groot de overlast dit jaar zal zijn. Dat is 
afhankelijk van het weer. Pas na drie keer 
vervellen, krijgen de rupsen hun brandha-
ren die voor overlast zorgen. We nemen 
verschillende maatregelen. We bestrijden 
de eikenprocessierups preventief, zorgen 

geleidelijk aan voor meer diversiteit in de 
beplanting. Natuurlijk kunt u ook in uw 
eigen tuin zorgen voor meer diversiteit in 
beplanting. 

Kijk voor meer informatie zoals waar wij 
preventief spuiten, wat u kunt doen bij 
overlast en andere meest gestelde vragen 
op   www.gilzerijen.nl. 

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  13 en 21 april 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Brief van staatssecretaris over reactie ge-
meente op informatienota ontwerp-Lucht-
havenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen
Het college ontving een brief van de 
staatssecretaris van Defensie over de In-
formatienota ontwerp-Luchthavenbesluit 
voor vliegbasis Gilze-Rijen en de reactie 
van de gemeente hierop. Met een memo 
informeert het college de gemeenteraad 
hierover. In haar brief blikt de staatssecre-
taris terug en vooruit en gaat ze in op de 
opdracht van de externe procesbegeleider 
in de komende periode.

Gemeente verlengt samenwerking met 
Fair Care Hulp bij Hulp in het Huishouden
Fair Care is een systeem dat bijdraagt aan 
transparantie in de thuiszorg. Het is laat 
zien of  gemeenschapsgeld bedoeld voor 
thuiszorg daadwerkelijk goed besteed 
wordt. De gemeente Gilze en Rijen en thuis-
zorgorganisatie Actief Zorg werken sinds 
een jaar met het systeem in de dagelijkse 
praktijk. De ervaring leert dat Fair Care 
waardevolle ondersteuning biedt. Daarom 
sluit de gemeente een overeenkomst met 
Fair Care.

Nieuwe bomen langs 
Spoelstraat in Gilze
In de Spoelstraat in Gilze heeft aannemer 
Van Helvoirt Groenprojecten 82 bomen ge-
plant namens de gemeente. Het gaat om 
lindebomen, knotwilgen, elzen en appelbo-
men. De bomen zorgen voor voedsel voor 
insecten en vogels door hun bloei en hun 
vruchten. De eerste drie jaar geeft de aan-
nemer de bomen extra water in de zomer, 
zodat ze ook langere perioden zonder regen 
overleven. Na drie jaar zitten hun wortels 
dieper, zodat ze zelf vocht uit de bodem 
kunnen halen.

Bomenbestand op peil houden
Als we bomen kappen in de bebouwde 
kom, kunnen we door te weinig ruimte vaak 
geen nieuwe boom op dezelfde plaats te-
rugzetten. Met deze nieuwe bomen in de 
Spoelstraat compenseren we bomen die 
we op andere plaatsen in de gemeente 

hebben gekapt. Op deze manier houden 
we ons bomenbestand op peil.

Dinsdag 4 mei aangepaste dodenherdenking online 
Op dinsdag 4 mei is het nationale doden-
herdenking. Vanwege de coronamaatrege-
len  houden we ook dit jaar geen stille tocht 
en herdenking op de begraafplaats. 
We hebben gekozen voor een alternatief 
programma dat toch recht doet aan alle 
burgers en militairen die in Nederland of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
log, in oorlogssituaties en bij vredesope-
raties.

Toespraak burgemeester
Burgemeester Derk Alssema neemt eerder 
die dag een toespraak op en legt samen 
met een leerling van openbare basisschool 
De Wildschut een krans bij het monument. 

Ook andere organisaties leggen daarna een 
krans. U kunt de opnames aan het eind van 
de middag bekijken via Hallo GilzeRijen-tv 
of via Facebook op www.facebook.com/
hallogilzerijen en op www.facebook.com/
gilzerijen . 
Ook op onze website, www.gilzerijen.nl,  
staat vanaf die dag een link.

Wat kunt u zelf doen?
Wilt u laten zien dat u aan de oorlogsslacht-
offers denkt?  Wij hangen de Nederlandse 
vlag de hele dag halfstok, doet u dat ook? 
U kunt die dag ook bloemen bij het oor-
logsmonument leggen als u daar behoefte 
aan hebt. Dat oorlogsmonument staat op 
de begraafplaats in Gilze (Kerkstraat).  Houd 

daarbij wel rekening met de coronaregels 
van het RIVM. Zijn er al mensen bij het oor-
logsmonument?  Geef hen rust en ruimte. 
Houd anderhalve meter afstand en wacht 
tot zij weg zijn. 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Op 26 april hebben drie inwoners uit onze 
gemeente van de burgemeester een Ko-
ninklijke Onderscheiding gekregen. 

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
We moeten de aanvragen voor een lintje 
in 2022 al op 1 juli 2021 binnen hebben! 
U kunt als organisatie of als privépersoon 
(ondersteund door een organisatie) de aan-
vrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? 
Bel dan eerst met Rian Anssems, telefoon-

nummer 088-3821202 of mail naar 
riananssems@abg.nl. Zij kan u vertellen 
wat er allemaal bij komt kijken. 

Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat 
er bij komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan 
op www.gilzerijen.nl/onderscheiding, of op 
www.lintjes.nl.

Sluitingsdagen en gewijzigde 
openingstijden 
Bevrijdingsdag
Op woensdag 5 mei Bevrijdingsdag zijn 
het gemeentehuis in Rijen en het KCC 
gesloten.
Op donderdag 6 mei is het gemeentehuis 
vanaf 08.30 uur geopend.

Hemelvaartsdag
Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei is het 
gemeentehuis in Rijen in verband met 
Hemelvaart gesloten. De avondopenstel-
ling is verzet naar woensdagavond 12 mei 
2021.
Op maandag 17 mei is het Klantcontact-
centrum vanaf 08.30 uur weer geopend.

2e Pinksterdag
Op maandag 24 mei is het gemeentehuis 
in verband met 2e Pinksterdag gesloten. 
Op dinsdag 25 mei is het gemeentehuis 
vanaf 08.30 uur geopend.

Wij werken op afspraak. Voor nadere in-
formatie of het maken van een afspraak 
belt u naar ons Klantcontactcentrum via 
14 0161 of gaat u naar onze website www.
gilzerijen.nl  

Milieustraat
De milieustraat in Rijen is gesloten op 
donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
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Bekendmakingen

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

Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
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 betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar ze volgens de BRP 
staan ingeschreven.

Met ingang van 03 maart 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Kers, R.J. 09-07-1999

Met ingang van 31 maart 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Aghaei, M. 29-06-1989
Baelemans, R.J.L. 30-12-1983
Demirci, Ş.  25-10-1985
Tang, T.Y. 27-10-1975

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 persoon de nieuwe gegevens 
van verblijf en adres ambtshalve op te ne-
men in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene 
verblijft op een adres in de gemeente maar 
hier niet staat ingeschreven; een verhuis-
aangifte hebben wij niet ontvangen. 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
Wouters, R. 23-06-1989

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 Basisregistratie 
Personen (BRP). Uit onderzoek is gebleken 
dat betrokkenen niet meer wonen op het 
adres waar ze volgens de BRP staan inge-
schreven. 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 ver-
plicht is het nieuwe adres door te geven aan 
de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Al Batsh, M.A. 07-10-1957
Sara, W. 20-01-1961
Moradi Nia, T. 30-04-1988

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.

Verleende vergunningen
Gilze en Rijen
* Collectevergunning voor Stichting Long-

fonds in de periode van 16 tot en met 22 
mei 2021

* Collectevergunning voor het Epilepsie-
fonds in de periode van 7 tot en met 12 
juni 2021

* Collectevergunning voor de Nederlandse 
Maag Lever en Darm Stichting in de peri-
ode van 21 tot en met 26 juni 2021

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
7 april 2021, Molenschotsebaan 21C, 
5124 NG
realiseren waterbufferkelders
7 april 2021, Ridderstraat 20, 5126 BH
plaatsen tuinhuis en schutting en aanleggen 
vijver
8 april 2021, Oranjestraat 39A, 5126 BL
renoveren en herbestemming voormalig 
fabriekspand tot 2 woningen
12 april 2021, Margrietstraat 6, 5121 XM
realiseren oprit
13 april 2021, Europalaan 13 , 5121 DH 
plaatsen en gebruiken textielwasserette
14 april 2021, Laarspad via de Oranjestraat 
115 in Gilze (L1210, O1011, O379, O936 en 
O986)
realiseren tijdelijke bouwweg
16 april 2021, Wevershof 1, 5126 VW
veranderen berging naar wonen
16 april 2021, Raadhuisstraat 3, 5126 CK
vergunning brandveilig gebruik
18 april 2021, Abdis van Thornstraat 8, 
5126 BJ

verkoop artikelen en workshops aan huis 
20 april 2021, Nijverheidslaan 1, 5121 MN
wijzigen gevels en intern verbouwen kan-
toorruimten

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
8 april 2021, Hazeleger 24, 5126 WG
plaatsen erker
8 april 2021, Wevershof 35 en 37, 5126 VW
plaatsen opbouw op twee woningen
8 april 2021, Vogelvlucht 28, 5126 WS
verwijderen uitrit, bouwen veranda en ver-
lengen erfafscheiding
8 april 2021, Phantom 14, (sectie O 1510 
kavel 42) 5126 PH
bouwen bedrijfsgebouw en aanleggen 2 
uitritten

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
13 april 2021, Drossaardstraat 3, 5121 VH
plaatsen overkapping

Geheel intrekken van de 
vergunning voor de activiteit 
milieu 
14 april 2021, Aardstraat 2 en 2a, 5124 RV
intrekken van de milieuvergunning voor wat 
betreft varkenshouderij
De beschikking en de bijbehorende stukken 
zijn met ingang van 21 april tot en met 2 
juni 2021 in te zien bij de gemeente Gilze en 
Rijen. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken met het Klantcon-
tactcentrum via 14 0161 of via email info@
gilzerijen.nl.
Tot het einde van de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen te-
gen deze beschikking.

Beschikking Omgevings-
vergunning beperkte milieutoets:
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 
verzoek, de omgevingsvergunning beperk-
te milieutoets (Obm, reguliere procedure) 
in te trekken voor:  

Adres / Omschrijving project
Altenaweg 11 en 18 Gilze,
verzoek intrekking Omgevingsvergunning                                                                                      
beperkte milieutoets (OBM) vanwege                                                                                         
deelname aan de Subsidieregeling                                                                                               
sanering varkenshouderijen 

Ter inzage:
De beschikking (d.d.6-4-2021) met bijbeho-
rende stukken zijn van woensdag 28 april tot 
en met woensdag 9 juni 2019 in te zien bij 
de gemeente Gilze en Rijen. 

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
6 april 2021, Hercules 26, 5126 RK
uitbreiden bedrijfsgebouw, plaatsen hek-
werk en aanleggen drie extra uitritten
13 april 2021, Leibeemd 46, 5121 RP
opzetten website voor verkoop cocktails
13 april 2021, Akkerstraat 20, 5126 PJ
kappen bomen
13 april 2021, Statenlaan 103, 5121 HC
aanleggen uitrit
13 april 2021, Nieuwstraat 30 en Lange Wa-
genstraat 2, 4 A tm 4R en 6A t/m 6R, Gilze
bouwen supermarkt, commerciële ruimte 
en 30 appartementen en aanleggen uitrit
14 april 2021, Phantom 14, 5126 PH
bouwen bedrijfsgebouw, plaatsen hekwer-
ken en aanleggen 2 uitritten
15 april 2021, Broekstraat 7, 5124 NJ
kappen boom
20 april 2021, Panna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 
15, Muurtje 2, 4, 6, 8 en 10, Zijlijn 1 t/m 
8, Voorzet 1 t/m 4 en Achterlijn 1 t/m 4 
in Gilze
bouwen 29 woningen en aanleggen 14 uit-
ritten (20ZK02926)
21 april 2021, Wilhelmina Druckerstraat 2, 
5122 BC
verbouwen berging
21 april 2021, Pastoor van Limbergplein 10, 
5126 HS 
plaatsen vaste trap 

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. 

Geweigerde 
omgevingsvergunning met 
reguliere procedure 
6 april 2021, Tilburgsebaan 32, 5126 PH
kappen boom 

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 april 2021, Burgemeester Krollaan 2, 
5126 PT
saneren asbest
19 april 2021, Akkerstraat 20, 5126 PJ
starten bedrijf
20 april 2021, Versterstraat 4, 5126 BT
saneren asbest
20 april 2021, Broekstraat 7, 5124 NJ
saneren asbest stallen
21 april 2021, Molenstraat 43, (sectie A 
3353), 5126 DA
saneren asbest
21 april 2021, Molenstraat 43, (sectie A 
3353), 5126 DA
slopen schuur
21 april 2021, Nieuwstraat 97, 5126 CC
saneren asbest en slopen schuur
21 april 2021, Nassaulaan 62, 5121 BC
saneren van asbest

21 april 2021, Bavelseweg 22, 5126 NN
slopen stalputten

M.e.r.-beoordelingsbesluit 
“N631 onderdoorgang 
spoor Rijen”

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen maken ingevolge het bepaalde in arti-
kel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer 
(Wm) het volgende bekend. In het kader van 
de behandeling van een aanvraag om be-
stemmingsplanherziening voor de realisatie 
van een onderdoorgang in de N631 (Oos-
terhoutseweg) onder de spoorweg Breda 
– Tilburg en aangrenzende infrastructurele 
aanpassingen is een aanmeldingsnotitie bij 
de gemeente ingediend. De aanmeldingsno-
titie is getoetst aan de criteria van artikel 
7.17, derde lid van de Wet milieubeheer. 
Burgemeester en wethouders hebben op 
21 april 2021 besloten dat voor het betref-
fende initiatief en locatie geen milieueffec-
trapportage behoeft te worden opgesteld, 
omdat geoordeeld is dat de voorgenomen 
activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen.

Ter inzage
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen 
vanaf 11 mei 2021, gedurende 6 weken ter 
inzage bij het frontoffice in het gemeen-
tehuis aan het Raadhuisplein 1 te Rijen. 
Openingstijden tijdens de periode met 
coronamaatregelen: maandag- tot en met 
vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur en 
donderdagavonden in de even weken van 
17.00 tot 19.00 uur. Heeft u vragen over het 
besluit, maak dan een afspraak via www.gil-
zerijen.nl of bel 14 0161.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt dit besluit be-
schouwd als een voorbereidingsbeslissing 
waartegen geen direct bezwaar of beroep 
openstaat, tenzij deze beslissing de be-
langhebbende los van het voor te bereiden 
besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In 
eerdere uitspraken heeft de Raad van State 
geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden 
en belangenorganisaties niet als direct be-
langhebbende worden gezien. Zij kunnen 
hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit 
kenbaar maken in het kader van de bestem-
mingsplanprocedure.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


