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B en W belicht… 

Vanaf 1 november extra Budgetcafés  
geopend voor hulp bij geldzaken
Stijgende energieprijzen, dure boodschap-
pen of een wisselend inkomen. Het zijn 
zaken waar we allemaal mee te maken 
kunnen krijgen. In deze bijzondere tijden 
krijgen helaas ook steeds meer inwoners uit 
de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nas-
sau, Gilze en Rijen te maken met financiële 
zorgen. Om hen hierbij te ondersteunen, 
introduceren de gemeenten Alphen-Chaam 
en Baarle-Nassau per 1 november 2022 een 
Budgetcafé in de gemeente. Gilze en Rijen 
krijgt in Gilze een tweede budgetcafé. In Rij-
en is al een Budgetcafé. In een Budgetcafé 
kunnen inwoners terecht met vragen over 
administratie, formulieren of geldzaken. In 
alle Budgetcafés zijn inwoners uit de drie 
gemeenten van harte welkom.

Gratis hulp van een professional
In het Budgetcafé krijg je gratis hulp en tips 
van een team van professionals en vrijwil-
ligers. Je kunt binnenlopen voor bijvoor-
beeld hulp bij het aanvragen of wijzigen 

van zorg- en huurtoeslag. Maar ook voor 
het ordenen van de administratie en het 
maken van een budgetplan. Of als u moeite 
hebt om rond te komen van uw inkomen, 
kunt u er terecht voor hulp of advies. 

Op tijd hulp bieden
Het bestaande Budgetcafé in Rijen ziet de 
vragen toenemen. En ook bij de gemeen-
ten en andere organisaties komen steeds 
meer vragen over geldzaken binnen. Reden 
genoeg om het Budgetcafé uit te breiden. 

Laagdrempelig
Als inwoner van een ABG gemeente mag 
u bij alle Budgetcafés in de regio binnen-
lopen. 
Zo kunt u kiezen welke tijd en locatie het 
best uitkomt. Dat is bijvoorbeeld handig 
als u werkt in één van de andere dorpen. 
Maar ook als u gebonden bent aan bepaal-
de tijden, de Budgetcafés hebben namelijk 
verschillende openingstijden.  

Waar kunt u terecht en wanneer? 
Het Budgetcafé heeft spreekuren in Alphen, 
Baarle Nassau, Gilze en Rijen. U mag zelf 
kiezen bij welk Budgetcafé u binnenloopt. 
Een afspraak maken is niet nodig.
• Alphen: dinsdagochtend van 9.00 – 10.30 

uur in Het Trefpunt bij cultureel centrum 
Den Heuvel (Heuvelstraat 5).

• Baarle-Nassau: maandagochtend van 
9.00 – 10.30 uur in Cultuurcentrum Baar-
le (Pastoor de Katerstraat 7). 

• Gilze: dinsdagavond van 17.00 – 19.00 
uur in Cultureel centrum de Schakel 
(Kerkstraat 104).

• Rijen: vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 
uur in Het Palet (Rembrandtlaan 54) 

Hebt u vragen over de budgetcafés of geld-
zaken? Bel dan met het Dorpsteam. Telefo-
nisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 – 10.30 op 088 605 0 605.

Start uitvoering herinrichting Rijen Noord Oost: 
Riekevoort en Mosselaar

Begin 2021 is de gemeente begonnen om 
samen met bewoners en betrokkenen de 
wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaat-
bestendig en fietsvriendelijker te maken. 
Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, 
waaronder de wortelopdruk van bomen en 
de wateroverlast in de wijk. Dit doen we 
straat voor straat. Riekevoort/Mosselaar is 
het eerste deelproject. Na een periode van 
goede voorbereiding is het binnenkort tijd 
om echt van start te gaan!

Ontwerp
Samen met de bewoners is er, met name 
vorig jaar, hard gewerkt om tot een Defini-
tief Ontwerp te komen. Dit ontwerp kunt u 

bekijken op www.leefjeomgeving.nl/rieke-
voort-mosselaar. Dit is ook het ontwerp dat 
we gaan uitvoeren.

Wat gaat er de komende periode 
gebeuren? 
Aannemersbedrijf Biemans uit Gilze voert 
de werkzaamheden uit en start daarmee op 
dinsdag 1 november.  Op maandag 31 ok-
tober voert Brabant Water voorbereidende 
werkzaamheden uit. Het werk duurt naar 
verwachting t/m maart 2023.

Bewonersavond 
Bewoners van de straten Riekevoort en 
Mosselaar hebben een brief gekregen 

waarin  praktische zaken staan uitgelegd. 
De aannemer organiseert ook een bewo-
nersavond om de werkzaamheden toe te 
lichten en vragen van bewoners te beant-
woorden. 

Starthandeling wethouder Machielsen
Wethouder Machielsen luidt de start van 
de uitvoering in door het verrichten van 
een starthandeling. Want naast de start 
uitvoering van het deelproject Riekevoort/
Mosselaar betekent dit ook de start uitvoe-
ring van het totaalproject Rijen Noord Oost 
waar we de aankomende jaren mee bezig 
zullen zijn. De starthandeling is op: woens-
dag 2 november om 16:00 uur. Plaats: krui-
sing Hoofdstraat-Riekevoort. U bent van 
harte welkom! 

Vragen? 
Heeft u een vraag over de uitvoering? 
Neem dan contact op met Gerben Gerrits. 
Hij begeleidt de uitvoering namens de ge-
meente. U kunt hem bellen op telefoon-
nummer 06-20496398 of e-mailen naar 
gerbengerrits@abg.nl. De contactpersoon 
namens de aannemer is Kees-Jan Paulissen. 
U kunt hem bellen via telefoonnummer 06-
51186657 of e-mailen naar 
kj.paulissen@paulissen-gww.nl.  

Word jij 18 jaar?  
Dan is dit iets voor jou!

Jij bent bijna 18 jaar. Dat is een bijzondere leeftijd, waar een aantal dingen bij komt kijken. 
Daarom is er op donderdag 3 november speciaal voor jou een voorstelling: Help ik word 18 
jaar! De voorstelling is in cultureel centrum De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze en begint 
om 19.30 uur. De zaal is om 19.15 uur open.

Begrijpelijk en met humor
Heb je bijvoorbeeld al gedacht aan welke zaken je moet regelen? En wat er van jou ver-
wacht wordt als het bijvoorbeeld gaat over verzekeringen of studiefinanciering? Al dit soort 
zaken en nog veel meer leggen we in deze voorstelling uit voor jou, je vrienden en ouders/
verzorgers! Uiteraard op een begrijpelijk manier en met humor.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie en aanmelden? Kijk op www.dorpsteamabg.nl.

7 november vergadering Commissie Overleg  
& Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen 

De Commissie Overleg & Voorlichting Mili-
eu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) vergadert 
op maandag 7 november. Deze commissie 
heeft onder andere als taak de Minister 
van Defensie te adviseren. 

Wat doet het COVM?
De Commissie Overleg & Voorlichting Mi-
lieu vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de Ministeries van 
Defensie en I&W, de provincie, gemeen-

ten, belangenorganisaties en mensen die 
in de buurt van de vliegbasis wonen. De 
COVM adviseert bijvoorbeeld over maat-
regelen om het geluid van de vliegbasis te 
verminderen. Ook geeft de COVM voorlich-
ting over de geluidsonderdelen die bij het 
vliegverkeer van de vliegbasis horen.
 
Waar en hoe laat is de vergadering?
De vergadering van de COVM is openbaar. 
De locatie is het gemeentehuis in Rijen, 

Raadhuisplein 1.  We starten om 19.00 uur.

Uw spreekrecht
Inwoners kunnen iedere vergadering ge-
bruik maken van het spreekrecht (over de 
onderwerpen die op de agenda staan). 
Neem hiervoor vóór de vergadering con-
tact op met het Secretariaat COVM Vlieg-
basis Gilze-Rijen door een mail te sturen 
aan jelte.gier@rijksoverheid.nl.

Doet u ook mee aan de Nationale Klimaatweek?
Welk energielabel bent u? Deze vraag staat 
centraal tijdens de Nationale Klimaatweek 
die we organiseren van 31 oktober t/m 5 
november in samenwerking met Energie 
Gilze Rijen en Theek5. We zetten duur-
zaamheid in onze gemeente graag  in de 
spotlights. Op verschillende manieren wil-
len we onze inwoners - van jong tot oud 
- bewust maken van hun eigen gedrag. En 
ze natuurlijk ook laten zien dat energie 
besparen niet moeilijk is en ook niet veel 

hoeft te kosten. We hopen u te ontmoeten 
tijdens de activiteiten. 
Op maandag 31 oktober geeft wethou-
der Merijn Scheifes het officiële startsein 
van de week. Dat doen hij om 13.00 bij de 
Greenhopper op het Wilhelminaplein in 
Rijen. U bent hierbij natuurlijk van harte 
welkom!

Meer informatie en het volledige program-
ma vindt u op: www.gilzerijen.nl/energie

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 11 en 17 oktober 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Straatnamen voor nieuwbouwwijk Tussen 
de Leijen in Rijen vastgesteld
Tussen de Hannie Schaftlaan, Mosstraat en 
Zwarte Dijk in Rijen komt de nieuwbouw-
wijk Tussen de Leijen. Er is komen maximaal 
375 woningen. Heemkring Molenheide 
heeft de gemeente geadviseerd over de 
straatnamen. Het college heeft de volgende 
straatnamen vastgesteld:
Langerekse Leij, Moerstraatse Leij, Schors-
straatse Leij, Laareindse Loop, Akker Leij, 
Tweede Leij, Haansbergse Loop en Groote 
Leij. Deze straatnamen verwijzen naar oude 
waterlopen in en rondom Rijen.

Bestemmingsplan voor vier nieuwe wonin-
gen in Molenschot
Er is een bestemmingplan gemaakt om aan 

de Kapelstraat in Molenschot vier vrijstaan-
de woningen te kunnen bouwen. De locatie 
is nu een volkstuinencomplex. Het bestem-
mingsplan heeft zes weken ter inzage ge-
legen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het college vraagt de gemeenteraad om 
het bestemmingsplan vast te stellen. 

College start voorbereidingen nieuwe ge-
meentelijke toekomstvisie
De gemeente Gilze en Rijen gaat samen 
met inwoners, ondernemers, verenigin-
gen en andere partners een visie maken 
op waar we als gemeente willen staan in 
2040. Het college heeft het proces vastge-
steld om de visie te maken en nodigt drie 
onderzoeksbureaus uit een offerte uit te 
brengen om de gemeente te ondersteunen 
in het proces.

17 november bijeenkomst voor 
zwerfafvalrapers
Raapt u ook zwerfafval op of heeft u inte-
resse om dat te gaan doen? Op 17 novem-
ber organiseren wij een bijeenkomst voor 
alle inwoners die zwerfafval rapen. Tijdens 
de bijeenkomst gaan we graag met u in 
gesprek en kunt u andere zwerfafvalrapers 
leren kennen. 

De bijeenkomst is op donderdag 17 novem-
ber van 16.00 tot 17.30 uur in de gemeen-
tewerf van Rijen. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 15 november door een mail te sturen 
naar zwerfafval@abg.nl met als titel ‘Bij-
eenkomst zwerfafval Gilze Rijen’. Vermeld 
in de e-mail met hoeveel personen u komt.



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

Bekendmakingen

Bekendmaking ter inzage 
legging omgevingsvergunning 
(Zaaknummer 21ZK04428) 
Oranjestraat 128-130 te Gilze.

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Gilze en Rijen hebben in hun vergade-
ring van 26 juli 2022, gelet op artikel 2.1, 
2,2, 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de aanvraag omgevings-
vergunning voor het wijzigen van de functie 
van het bedrijf van ‘handel in melkmachi-
nes’ naar ‘(online) handel in planten’ aan 
de Oranjestraat 128-130 te Gilze verleend. 

De bekendmaking is op 24 oktober 2022 
gepubliceerd op www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden kunnen van 
25 oktober 2022 tot en met 5 december 
2022 een beroep indienen bij de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant. 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken 
op de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IM-
RO.0784.OVOranjestraat130-VG01
De omgevingsvergunning is ook op afspraak 
tijdens werkdagen in te zien in het gemeen-
tehuis van Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 
AB te Rijen
Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen met het klantcontactcentrum, te be-
reiken via telefoonnummer 14 013.

Collectevergunningen
Het college heeft een collectevergunning 
verleend voor het Diabetes Fonds, van 31 
oktober tot en met 5 november 2022.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Kerkstraat 12, 5126 GC te 
Gilze. Hierbij is rekening gehouden met 
artikel 18, eerste lid onder d, van de We-
genverkeerswet 1994.
Zij doen dit door het bord E6 met onder-
bord te plaatsen, met daarop het kenteken 
van het voertuig. Dit gebeurt volgens het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens (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. 

Attendering bekendmaking 
ontwerpbestemmingsplan 
Nieuwstraat 52, Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend, dat 
u van 11 oktober tot en met 21 november 
2022 kunt inzien:
- Het ontwerpbestemmingsplan Nieuw-

straat 52, Gilze
- Het besluit Hogere Waarde wegverkeer-

slawaai voor Nieuwstraat 52, Gilze

De officiële bekendmaking is op 10 oktober 
2022 gepubliceerd. Meer informatie vindt u 
op  www.officielebekendmakingen.nl.

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 Basisregistra-
tie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande persoon naar een onbekend 
land op te nemen 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.

Met ingang van 28 september 2022
Geslachtsnaam Geboortedatum
en voorletters    
Dolmans, J.C. 21-01-1989

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 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 Geboortedatum
en voorletters 
Maré, A.M 07-08-1995
Yousofi, F.  21-03-1988
Yousofi, Z. 21-03-2008
Yousofi, S. 21-03-2011
    
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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
4 oktober 2022, Zaaren 228, 5122 GE 
(22ZK01261)
vervangen kozijnen
7 oktober 2022, Beneluxbaan 11, 5121 DC 
(22ZK01267)
aanleggen twee uitritten
7 oktober 2022, Hoofdstraat 30, 5121 JE 
(22ZK01271)
splitsen woning met winkelruimte
10 oktober 2022, Tuinstraat 15, 5121 EG
brandveilig gebruik
8 oktober 2022, Memlingstraat 7, 5121 
WG (22ZK01278)
uitbreiden woning
8 oktober 2022, Hofstad 49, 5126 EW 
(22ZK01281)
verbouwen woning en veranderen erfaf-
scheiding
10 oktober 2022, Nieuwstraat 87, 5126 CC 
(22ZK01286)
plaatsen dakkapel met dakterras
11 oktober 2022, Roggeveld 10 (Laarspad 
kavel 45)(22ZK01289)
bouwen woning
12 oktober 2022, Versterstraat 11, 5126 BT 
(22ZK01297)
wijzigen van diverse onderdelen van het 
hoofdgebouw
13 oktober 2022, Laarspad-Tarweveld ka-
vel 50 te Gilze (22ZK01300)
bouwen woning

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
12 oktober 2022, Hoofdstraat 5, 5121 JA 
(22ZK01052)
verbouwen pand voor kamerbewoning, 
‘’handelen in strijd met bestemmingsplan’’

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
12 oktober 2022, Rimpelaar 28, 5124 RB 
(22ZK00781)
plaatsen tijdelijke woonruimte
12 oktober 2022, perceel E 1764 nabij Be-
sterd in Gilze (22ZK01195)
graven poel

Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze 
mededeling kan geen bezwaar of beroep 
worden ingesteld.

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
6 oktober 2022, Fanny Blankers-Koenstraat 
5, (Kavel C, B nr 6060), Rijen (22ZK01208)

bouwen woning en aanleggen uitrit 
6 oktober 2022, Speltakker 1, Gilze 
(22ZK01006)
bouwen woning met uitrit 
10 oktober 2022, Rimpelaar 16, 5124 RB 
(22ZK01033)
realiseren tijdelijke pré-mantelzorghuis-
vesting
12 oktober 2022, Horst 36, 5126 BX 
(22ZK01246)
plaatsen tijdelijke mantelzorgunit
13 oktober 2022, Broekakkerweg 4, 5126 
BD (22ZK00937)
verbouwen houtloods en realiseren 
overkapping
13 oktober 2022, Van Hallstraat 11, 5121 
AG (22ZK01051)
verbouwen woning (deels vergunningvrij)
14 oktober 2022, Sportparkweg 11, 5121 
MP (22ZK00908)
plaatsen twee padelbanen, renoveren van 
bestaande tennisbanen en aanleggen 
nieuwe tennisbaan
17 oktober 2022, Burgemeester Krollaan 
2, 2A en 4, 5126 PT (22ZK00871)
verbouwen distributiecentrum (wijzigen/
vergroten indeling kantoorgedeelte en ver-
hogen pompgebouw)

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.
 

Volledige meldingen
28 september 2022, Rijksweg 6, 5125 NA
slopen en verwijderen asbest
6 oktober 2022, Karel Doormanstraat 63, 
5121 LW
sloopwerkzaamheden
10 oktober 2022, Karel Doormanstraat 62-
70, 5121 LZ
sloopwerkzaamheden t.b.v. renovatie wo-
ningen militaire wijk
12 oktober 2022, Generaal van Geenstraat 
8 en 10, Karel Doormanstraat 46, 65, 73, 
5121 LA/LZ/LW
sloopwerkzaamheden t.b.v. renovatie wo-
ningen militaire wijk
13 oktober 2022, Versterstraat 46, 5126 BT 
(22ZK01244)
saneren asbest
14 oktober 2022, Broekakkerweg 15, 5126 
BD (22ZK01236)
saneren asbest
14 oktober 2022, Lijndonk 4, 5124 RK 
(22ZK01270)
saneren asbest
17 oktober 2022, Generaal van Geenstraat 
14-16-20-22-24-26-28-32-34, 5121 LA 
(22ZK01277)
uitvoeren sloopwerkzaamheden
18 oktober 2022, Korte Voren 2, 5126 TR 
(22ZK01308)
saneren asbest
19 oktober 2022, Pastoor Gillisstraat 94-
96, 5121 CG (22ZK01302)
saneren asbest

Melding akkoord
10 oktober 2022, Kempenbaan 30, 5121 
DM (22ZK00998)
veranderen bedrijf
18 oktober 2022, Burgemeester Krollaan 
2,  5126 PT (22ZK01196)
brandveilig gebruik distributiecentrum
18 oktober 2022, Burgemeester Krollaan 
4, 5126 PT (22ZK01198)
brandveilig gebruik distributiecentrum 

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Bekendmaking Prins & Jeugdprins(es) Car-
naval op 11 november 2022 van 19:00 tot 
23:00 uur op het Bisschop de Vetplein in 
Gilze. 
Q-music The party FOUT!  op 26 november 
2022 van 20.00 tot 01.00 in Kapittelstraat 
15 te Gilze (412275)

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Besluit verzonden op 3 oktober 2022, in-
trekking standplaatsvergunning op eigen 
verzoek, de Mobiele Tweewieler. De ver-
gunning was geldig op de woensdagen van 
12:30 tot 18:30 uur op het Wilhelminaplein 
in Rijen (414337).

Besluit verzonden op 7 oktober 2022, 
plaatsen van een steiger van 1 november 
2022 tot en 1 januari 2022 aan de Bisschop 
de Vetplein 7 (415787).

Besluit verzonden op 19-10-2022, Stand-
plaatsvergunning CZ zorgkantoor van 1 ja-
nuari 2023 tot en met 31 december 2023 
op de volgende locaties en dagen: 
- Gilze; parkeerterrein sporthal "Achter de 
Tuintjes” op woensdagen van 11.15 uur tot 
12.30 uur van 1 januari 2023 tot 16 januari 
2023 i.v.m. de verbouwing van de sporthal. 
- Gilze; parkeerterrein Bisschop de Vetplein 
op woensdagen van 11.15 uur tot 12.30 uur 
van 
16 januari 2023 tot en met 31 december 
2023. 
- Rijen; parkeerterrein Raadhuisplein op 
maandagen van 9.00 uur tot 10.45 uur
- Rijen; parkeerterrein Raadhuisplein op 
woensdagen van 13.30 uur tot 15.30 uur 
(414330).

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. 


