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Snelfietspad over 
Uitvang en Lage 
Madepad is klaar
Snel en ongehinderd naar Tilburg fietsen? Dat kan vanaf nu over 
het snelfietspad dat is aangelegd op de Uitvang en het Lage 
Madepad bij Rijen en Hulten. Met de oplevering van dit stukje 
snelfietspad is weer een stuk van de snelfietsroute tussen Breda 
en Tilburg klaar. Na de bouwvakvakantie volgt de aanleg van een 
snelfietspad tussen het NS-station en de Uitvang. Meer weten 
over de werkzaamheden? Kijk dan op www.snelfietsroute.com.

Foto-onderschrift: echtpaar op de fiets

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 20 juli 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

College stelt straatnamen vast voor 
nieuwe wijk Laarspad in Gilze
De bouw van de nieuwe woonwijk Laarspad 
in Gilze is gestart. De woonwijk komt ten 
zuiden van de Hoevenaarsstraat en omvat 
zo'n 65 woningen. Voor de straatnamen 
in de woonwijk heeft de gemeente heem-
kring Molenheide om advies gevraagd. Het 
college neemt het advies over en stelt als 
straatnamen vast: Tarweveld, Roggeveld, 
Boekweitveld, Speltakker en Sjefke Broe-
derspad.

Legesverordening aangepast
Vanaf 2 augustus 2021 gelden er landelijk 

nieuwe tarieven voor reisdocumenten. Het 
college past daarom per 2 augustus 2021 
de legesverordening.

Jaarverslag 2020 van de commissie 
Bezwaarschriften
De commissie Bezwaarschriften heeft het 
jaarverslag 2020 opgesteld. In dit jaarver-
slag geeft de commissie een overzicht van 
de bezwaarschriften die in 2020 zijn inge-
diend, zowel naar wijze van afhandeling als 
naar behandelende afdeling. De belangrijk-
ste bevindingen over 2020 worden onder 
de aandacht gebracht. Het college neemt 
kennis van het jaarverslag.Rondzwervende blikjes 

leveren geld op in 
augustus
De hele maand augustus houden we voor kinderen van de basis-
scholen in onze gemeente een inzamelactie voor blikjes. De actie 
is heel simpel: je raapt blikjes op die je tegen komt op straat en in 
de natuur. Iedere volle PMD-zak met blikjes is 2 euro waard. Op 
woensdag 1 september kun je de blikjes inleveren.  Samen gaan 
we de strijd aan tegen zwerfvuil.
Meer lezen over deze actie? Kijk op www.gilzerijen.nl.
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Bekendmakingen

VERKEERSBESLUITEN

Aanwijzen parkeervakken voor opladen 
elektrische voertuigen
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
op het Stoomlederplein in Rijen (op de 
parkeerplaatsen naast Prins Hendrikstraat 
huisnummer 60) twee parkeervakken 
(waaronder een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats)  aan te wijzen die alleen 
mogen worden gebruikt voor het opladen 
van elektrische voertuigen. 

Fietsstroken Kapelstraat Molenschot
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om in 
de Kapelstraat in Molenschot fietsstroken 
aan te leggen. Dit doen ze door het aan-
brengen van fietssymbolen (conform bord 
G11). 

Parkeervakken parallelweg Julianastraat 
Rijen
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
op de parallelweg Julianastraat (Goudsmit 
Hoff) in Rijen twee parkeervakken aan te 
wijzen die alleen mogen worden gebruikt 
voor het opladen van elektrische voertui-
gen. 

Eenrichtingsverkeer Fazantendrift
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
in de Fazantendrift in Gilze, tussen het Hu-
bertusveld en huisnummer 4 eenrichting-
verkeer in te stellen voor gemotoriseerd 
verkeer. 

Geen parkeerplaatsen voor opladen elek-
trische voertuigen op Middenweg in Rijen
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
de twee parkeerplaatsen op de Middenweg 
in Rijen (naast Julianastraat 50) niet aan te 
wijzen alleen voor het opladen van elek-
trische voertuigen. Het eerder genomen 
verkeersbesluit vervalt.

Gehandicaptenparkeerplaats Vreedestraat 
in Rijen
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Vreedestraat 6, 5121HW te 
Rijen. 

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 

via publicatie op www.officielebekendma-
kingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening aan-
vragen.
U vindt alle volledige officiële bekendmakin-
gen op www.gilzerijen.nl/bekendmakingen.

Raadsbesluit wijziging bebouwde 
komgrens te Rijen
De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft 
besloten om de bebouwde komgrens (in de 
zin van de Wegenverkeerswet 1994) van 
Rijen te wijzigen en opnieuw vast te stellen. 
De borden H1 en H2 (bebouwde kom resp. 
einde bebouwde kom) op de Nassaulaan 
verwijderen we en we plaatsen nieuwe bor-
den op de N631 op een afstand van 230 
meter ten noorden van de Nassaulaan en 
330 meter ten zuiden van de Nassaulaan, 
op Vijf Eiken ter hoogte van huisnummer 
57 en op de
Broodbaan ter hoogte van de inrit naar het 
militaire terrein.

We maken dit besluit rechtsgeldig via publi-
catie op www.officielebekendmakingen.nl. 
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening aan-
vragen.
U vindt alle volledige officiële bekendma-
kingen op www.gilzerijen.nl/bekendma-
kingen.

Attendering vaststelling 
bestemmingsplan Mgr. 
Ariënsstraat 1 Rijen
De gemeenteraad van de gemeente Gil-
ze en Rijen heeft op 19 juli 2021 het be-
stemmingsplan Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen 
gewijzigd vastgesteld. Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft op 14 juli 
2021 het Besluit Hogere waarde verkeersla-
waai genomen voor het plan Mgr. Ariëns-
straat. Deze besluiten zijn op 12 augustus 
2021 gepubliceerd via www.officielebe-
kendmakingen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tegen deze be-
sluiten van 17 augustus 2021 tot en met 
27 september 2021 beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. U kunt het bestemmingsplan 
bekijken op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.0784.BPmgraristr-VG01. Het 
Besluit Hogere waarde verkeerslawaai is 

zit als bijlage 2 bij de Regels in het bestem-
minsplan. Voor nadere informatie verwijzen 
wij u naar de gemeentelijke website.

Attendering vaststelling 
bestemmingsplan ‘Rector 
Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend dat 
de gemeenteraad op 19 juli 2021 het be-
stemmingsplan Rector Buijselstraat 20-24 
te Rijen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Dit besluit hebben wij op 26 juli 2021 ge-
publiceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden hebben van 
27 juli 2021 tot en met 6 september 2021 
de gelegenheid om beroep tegen het be-
stemmingsplan in te stellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPRect-
Buijsel2024-VS01. Voor nadere informa-
tie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website.

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Raakeindse Kerkweg 91 
Molenschot
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Raakeindse Kerkweg 91’ in Molenschot 
ter inzage te leggen. Dit besluit is op 22 juli 
2021 gepubliceerd op www.officielebe-
kendmakingen.nl. Iedereen krijgt van 22 juli 
2021 tot en met 1 september 2021 de mo-
gelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
U kunt het plan ook bekijken op de web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IM-
RO-nummer is NL.IMRO.0748.Raakeind-
kerkwg-ON01. Als u het bestemmingsplan 
wilt inzien maakt u een afspraak met de ge-
meente. U kunt online een afspraak maken 
via www.gilzerijen.nl of door te bellen naar 
ons algemene nummer 14 0161. 

Vestigen voorlopig 
voorkeursrecht op percelen aan 
de Oude Baan in Hulten
Het college van de gemeente Gilze en Rij-
en maakt bekend dat zij op 20 juli 2021 de 
gronden gelegen aan de Oude Baan 8 en 
16, 5125 NG Hulten voorlopig heeft aan-
gewezen als gronden waarop de Wet voor-
keursrecht gemeenten van toepassing is. 
Deze voorlopige aanwijzing is gebaseerd 
op artikel 6 van de Wet voorkeursrecht ge-
meenten. 

Deze aanwijzing loopt vooruit op een opvol-
gend ruimtelijk plan en heeft een geldings-
duur van maximaal drie maanden. Om het 
voorkeursrecht te laten voortduren heeft 
het college aan de raad voorgesteld om de 
voorlopige aanwijzing te bestendigen. Naar 
verwachting zal de gemeenteraad in haar 
vergadering van 11 oktober 2021 hierover 
een besluit nemen.

Het voorkeursrecht betekent dat de eige-
naar van de aangewezen percelen deze 
percelen bij verkoop eerst te koop moet 
aanbieden aan de gemeente.

Voor de volledige tekst van deze bekend-
making verwijzen wij u naar de website 
www.officielebekendmakingen.nl. De 
bekendmaking is gepubliceerd in het Ge-
meenteblad van Gilze en Rijen van 21 juli 
2021. Daar vindt u meer informatie over 
de terinzagelegging van het besluit en de 
mogelijkheden voor het indienen van ziens-
wijzen en/of bezwaar.

In verband met de nog geldende corona-
maatregelen liggen de stukken niet op het 
gemeentehuis ter inzage, maar kunt u deze 
uitsluitend raadplegen via onze website 
www.gilzerijen.nl.

Rectificatie publicatie 
Attendering bekendmaking 
ontwerp wijzigingsplan 
Nieuwstraat 51A in Gilze
In de reeds gepubliceerde publicatie is per 
abuis niet gemeld dat er voor het ontwerp-
bestemmingsplan ook een ontwerpbesluit 
Hogere waarde wegverkeerslawaai is geno-
men. Deze tekst is nu toegevoegd. 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten om 
het ontwerp wijzigingsplan Nieuwstraat 
51A ter inzage te leggen.  Iedereen krijgt 
van 20 juli 2021 tot en met 30 augustus 
2021 de mogelijkheid om een zienswijze 
in te dienen. U kunt het ontwerp wijzi-
gingsplan tijdens openingstijden inzien 
op het gemeentekantoor te Rijen. Als u 
het wijzigingsplan wilt inzien maakt u een 
afspraak met de gemeente. U kunt online 
een afspraak maken via www.gilzerijen.nl 
of door te bellen naar ons algemene num-
mer 14 0161. U kunt het plan ook bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.WP-
Nieuwstraat51A-ON01. Voor nadere infor-
matie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website, www.gilzerijen.nl.

Naast het ontwerp wijzigingsplan leggen 
Burgemeester en wethouders ook een ont-
werpbesluit Hogere waarde wegverkeersla-
waai ter inzage. Het ontwerpbesluit Hoge-
re waarde wegverkeerslawaai ziet op het 
vaststellen van een hogere grens- waarde 
wegverkeerslawaai tot maximaal 63 dB als 
gevolg van verkeersgeluid van de Nieuw-
straat.

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 Basisre-
gistratie Personen (BRP). Uit onderzoek 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 woon-
plaats 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
Nida Yahia Yahia Alatshan 20-09-1993
Hasan Emad Hasan 13-11-2013
Abarkane, N. 30-06-2000
Lemrabti, Y. 19-04-1993
Lemrabti, N.  29-06-1987
Stępiński, A. 28-03-1999
Bakour, F.  09-04-1997

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 da-
tum publicatie uw verhuizing door te ge-
ven aan het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 
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 beslo-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregis-
tratie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande personen naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkenen niet meer 
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wonen op het adres waar ze volgens de BRP 
staan ingeschreven.

Met ingang van 07 juli 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
El Jaouhari, R.  25-09-1988
Toro de Antonio, M.I. 25-01-1973
Rahel Tadesse Yimesghen 21-11-1998
Zeraatpisheh, M. 08-05-1983
Jarju, L.M. 28-02-1988

Met ingang van 21 juli 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Smoląg, P.B. 23-10-1973
Kayongo, A.  28-07-1993
Akbari, S.  19-07-1989
Alipoor, N. 23-11-1981
Osarodion, D. 26-10-1991
Nikkhah, M.Z. 19-05-1991
Ansari, S. 09-07-1982
Bugan, S.  08-12-1981

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
21 juli 2021, Mariastraat 11, 5121 JT
slopen constructieve muur 
22 juli 2021,Raadhuisplein 13, 5121 JX
uitbreiden woonhuis
26 juli 2021, Wilhelminastraat 18, 5121 WS
bouwen aanbouw en dakopbouw
26 juli 2021 Besterd 10, 5126 BW
tijdelijk wijzigen gebruik van excursie- en 
ontvangstruimte naar een tijdelijke  (be-
drijfs)bewoning voor periode van 3 jaar
26 juli 2021, Pastoor van Dijkplein 4, 
5126 HD
plaatsen rookkanaal
27 juli 2021, Prinsenbosch 2 5126 ND
verbouwen bebouwing
29 juli 2021, Akkerstraat 25, 5126 PJ
plaatsen driehoeksborden
28 juli 2021, Venneweg 24, 5121 RA
uitbouwen woning
2 augustus 2021, Akkerstraat 25, 5126 PJ

plaatsen tijdelijke reclame borden
5 augustus 2021, Haansbergseweg 14, 
5121 LJ 
aanleggen inrit en verbouwen gevel
6 augustus 2021, Hoeksestraat 6, 5121 SV
verbouwen woning
9 augustus 2021, Leuvenstraat 10, 5121 VC
behuizing maken voor vouwwagen in voor-
tuin (aanleggen in- of uitrit)
11 augustus 2021, Aalstraat 8, 5126 CP
aanleggen tweede inrit

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.

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
29 juli 2021, Pastoor van Dijkplein 4, 
5126 HD
vergroten woning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uit-
gebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht het 
voornemen hebben het volgende besluit 
te nemen:

Adres / Omschrijving project
Hoogstraat 4B en 6A, Gilze
2e fase bouwen, verlengen twee kalveren-
-stallen-4873509
Hoogstraat 4B en 6A, Gilze
1e fase (revisievergunning)  samenvoegen 
locaties-4860707

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van  
18 augustus 2021 zes weken lang ter inzage 
in het gemeentehuis in Rijen. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken met het Klantcontactcen-
trum via 14 0161 of via email info@gilze-
rijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter in-
zage liggen, kan iedereen zienswijzen naar 

voren brengen. 

Kennisgeving melding mobiel 
puinbreken
2 augustus 2021, Monseigneur Schaep-
manstraat 32, 5121 TM
de puinbreker zal in werking zijn in de peri-
ode week 36 tot en met week 49 van 2021,
voor naar verwachting hoogstens 4 dagen

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloop-
afval bevat onder meer voorschriften ter 
beperking van geluids- 
en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze 
dient slechts ter informatie

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
30 juli 2021, Horst (nabij huisnummer 50) 
in Gilze, Rijksweg (nabij huisnummer 119), 
Riekevoort (nabij huisnummer 50), Eisen-
houwerstraat (naast Churchillstraat 1), Van 
Hallstraat (nabij Heemskerkstraat 1)
kappen  5 bomen (21ZK04055)
2 augustus 2021, Warande 6, 5126 WB
plaatsen Crossfit rig

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. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
25 juli 2021, Burgemeester Krollaan 2, 2A 
en 4,  5216 PT
bouwen distributiecentrum, kappen 3 bo-
men en veranderen/aanleggen van 4 uit-
ritten
27 juli 2021, Altenaweg 11-13, 5126 PS
herbouwen loods/paardenstal

Volledige meldingen
23 juli 2021, Memlingstraat 33, 5121 WG
saneren asbest
30 juli 2021, Bavelseweg 5a, 5126 NL
saneren asbest
29 juli 2021, Den Dries 41, 5126 EC
saneren asbest
2 augustus 2021, Bessemeindseweg 5, 
5126 AZ

saneren asbest
3 augustus 2021, Bredestraat 75, 5121 PE
slopen loods en saneren asbest

Verlenen omgevingsvergunning 
Mosstraat 23 A in Rijen
Burgemeester en wethouders van Ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten de 
ontwerp- omgevingsvergunning voor het 
adres Mosstraat 23 A in Rijen te verlenen. 
Het betreft een omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van een loods (t.b.v. hout-
verbrandingsinstallatie WKK en mestver-
werkingsinstallatie), het afwijken van het 
bestemmingsplan en het veranderen van 
de milieu-inrichting op het adres Mosstraat 
23 A in Rijen. Dit besluit is op 9 augustus 
2021 gepubliceerd op www.officielebe-
kendmakingen.nl. Belanghebbenden kun-
nen van 10 augustus 2021 tot en met 20 
september 2021 beroep instellen tegen de 
verleende omgevingsvergunning instellen 
bij de Rechtbank-Zeeland-West-Brabant. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784. PBMOS-
STRAAT23v2-VG01. Voor nadere informa-
tie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website.

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken be-
kend, dat ten behoeve van de volgende 
inrichting, naar aanleiding van de melding 
Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften 
zijn gesteld:

Adres
Heistraat 13A, 5121 JK Rijen 
Omschrijving project
Maatwerkvoorschriften ten behoeve van 
het lozen in een vuilwaterriool 
Datum verzending: 3 augustus 2021

De beschikking ligt ter inzage gedurende 
zes weken na de publicatiedatum bij de 
gemeente Gilze en Rijen.
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tot het 
einde van de inzagetermijn bezwaar maken 
tegen de beschikking. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat ten-

minste de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt en 
de reden van het bezwaar. Een bezwaar-
schrift richt u aan het college van B & W 
van de betreffende gemeente.

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 26 juli 2021, verlening 
APV ontheffing, inrichten bouwplaats, van 
10 september 2021 tot nader te bepalen, 
adres Liesbeth Tilanusplein (zaaknummer 
351960).
Besluit verzonden op 26 juli 2021, verlening 
APV ontheffing, inrichten bouwplaats, van 
17 september 2021 tot nader te bepalen, 
adres Zaaren/Wouwerbroek (zaaknummer 
352860).
Besluit verzonden op 2 augustus 2021, 
verlening APV ontheffing, inrichten bouw-
plaats, van 17 september 2021 voor maxi-
maal 8 weken, adres Anna Blamanstraat  
(zaaknummer 352989).
 
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. 

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 22-
07-2021 Locatie Brakken 12 (horeca op 
camping Het Gilzer Lindehof)
Besluit verzonden op 10 augustus 2021, 
Gezinsdag Buurtvereniging op 4 septem-
ber 2021 van 10:00 uur tot 24:00 uur in 
Marijkestraat 26 te Rijen (348128).

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. 

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


