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Ophalen grof afval 
Op 8 februari halen wij het grof afval op. 
Dat doen we alleen als u zich hiervoor heeft 
opgegeven vóór dinsdag 6 februari, 12.00 
uur. Grof afval laten ophalen kost € 50,-. U 
moet dit bedrag vooraf bij de aanmelding 
betalen. 

B en W belicht…
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iede-
re week, meestal op dinsdag. In deze 'B en W 
belicht' informeren wij u over alle openbare be-
sluiten van 16 en 23 januari 2018 en we geven er 
een korte toelichting op. Hoewel deze samenvat-
tingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen 
rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven 
immers een beknopt beeld van de beleidsstukken 
waarover het college heeft besloten. Voor vragen 
kunt u terecht bij de groep Communicatie van de 
gemeente, telefoon 088-3821117. 

Dementievriendelijk Gilze en Rijen
Het college heeft besloten om de kerngroep 
‘dementievriendelijke gemeente’ activiteiten te 
laten organiseren en hiervoor een budget van € 
10.000,- te reserveren. 

Weigering aanvraag omgevingsvergunning 
kappen boom
Het college heeft de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor het kappen van een boom geweigerd. 
Het gaat om de boom die staat op Landkaartje 3 
in Rijen. De aanvraag is niet compleet.

Afvoeren woningen saneringslijst 
wegverkeerslawaai
Het college heeft besloten de woningen aan de 
Hoofdstraat 37, Hoofdstraat 91, Heistraat 2 en 
Hoofdstraat 103b in Rijen af te voeren van de 
saneringslijst wegverkeerslawaai. Het gemeten 
geluidsniveau is onder de grenswaarde.

Vaststelling maximumtarief rijbewijzen
Het college heeft het maximumtarief voor rijbe-
wijzen vastgesteld op € 39,45. Dit is een verla-
ging. Het oude tarief was € 39,67.

Offerte Buitenhek Management en Consult 
voor voorschoolse voorzieningen
Het college heeft besloten om adviesbureau Bui-
tenhek Management en Consult te vragen voor 
ondersteuning bij het opstellen van een struc-
turele (subsidie)regeling voor de voorschoolse 
voorzieningen.

Tijdsplanning samenstelling en behandeling 
documenten planning & control 2018
Het college heeft kennisgenomen van de tijds-
planning voor de behandeling van documenten 
in de Planning en Control-cyclus in 2018.

Subsidie Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
Het college heeft besloten het VIP een eenmalige 
aanvullende subsidie te verlenen. Op deze ma-
nier kan VIP voldoen aan de toegenomen maat-
schappelijk vraag. Ook kunnen zij zo de kwaliteit 
van de activiteiten op peil houden.

Vaststellen bestemmingsplan Rijksweg 5 
in Hulten
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen 
om het bestemmingsplan "Rijksweg 5 in Hulten" 
gewijzigd vast te stellen. Daarbij stelt het college 
de gemeenteraad voor de Nota van Zienswijzen 
vast te stellen en  een besluit te nemen over het 
niet vaststellen van een exploitatieplan. 

Uitvoering archiefwet archivering agenda's 
bestuurders
Het college heeft kennisgenomen van de ver-
plichting om de agenda’s van bestuurders voor 
een periode van zeven jaar te archiveren. Dit 
staat beschreven in de archiefwet. 

Toezichtoordeel Provincie 2017 en 
Uitvoeringsprogramma 2018
Het college heeft het toezichtoordeel IBT (inter-
bestuurlijk toezicht) van de Provincie over het 
jaar 2017 voor kennis aangenomen. Het uitvoe-
ringsprogramma VTH (vergunning, toezicht en 
handhaving) voor 2018 is vastgesteld. Beide zijn 
voor kennisname naar de raad doorgestuurd. 

Evaluatierapportage + (PLUS)aanpak 
jeugdoverlast 2014-2017
Het college heeft kennisgenomen van de belang-
rijkste conclusies en aanbevelingen van de afge-
lopen drie jaar over de aanpak jeugdoverlast. Het 
evaluatierapport is doorgestuurd naar de raad 
voor kennisgeving. 

Principeverzoek drie ruimte-voor-ruimte 
woningen aan de Alphenseweg in Gilze
Het college heeft besloten geen medewerking 
te verlenen aan het realiseren van drie ruim-
te-voor-ruimte woningen aan de Alphenseweg 
tussen huisnummers 10 en 12 in Gilze. Het colle-
ge verleent wel medewerking voor het realiseren 
van één ruimte-voor-ruimte woning. 

Beleef het mee op zaterdag 10 februari 2018

Sleuteloverdracht voor 
carnaval in het gemeentehuis 
in Rijen 
De traditionele gemeentelijke sleutelover-
dracht voor carnaval is dit jaar op zaterdag 
10 februari aanstaande. Burgemeester Jan 
Boelhouwer geeft samen met jeugdbur-
gemeester Marijn van Gool symbolisch de 
sleutels van de gemeente aan de prinsen 
carnaval. De sleuteloverdracht vindt plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Rij-
en, Raadhuisplein 1. 
Tijdens deze bijeenkomst ontvangt de bur-
gemeester de carnavalsverenigingen uit 

de kernen Gilze, Molenschot en Rijen en 
andere belangstellenden. De ontvangst is 
van 10.30 uur tot 12.40 uur. 
De verenigingen hebben voor deze sleute-
loverdracht een gezamenlijk programma 
voorbereid. Voorlezen van de proclamatie 
maakt hier ook deel van uit. Wat de ver-
enigingen verder in petto hebben, is nog 
een verrassing. 
Wij nodigen u van harte uit om het verras-
singsprogramma met ons mee te beleven. 

Inspraak mogelijk voor omwonenden

COVM Gilze-Rijen vergadert 7 februari over 
ontwerp-luchthavenbesluit 
De Commissie Overleg & Voorlichting 
Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen ver-
gadert op woensdag 7 februari over het 
ontwerp-luchthavenbesluit van Defensie. 
Defensie heeft dit besluit op 23 januari 
2018 ter inzage gelegd. 

Vergadering 
De vergaderingen van de COVM zijn open-
baar. De vergadering begint 7 februari om 
19.30 uur en vindt plaats in het gemeen-
tehuis van Gilze en Rijen (Raadhuisplein 1 
in Rijen). De zaal is vanaf 19.20 uur open. 
Alle informatie over het ontwerp-luchtha-

venbesluit vindt u op www.rijksoverheid.nl. 
onder ‘documenten’ en zoek vervolgens op 
‘luchthavenbesluit’. 

Inspreken
Omwonenden kunnen iedere vergadering 
gebruik maken van het spreekrecht. U 
kunt inspreken over onderwerpen die op 
de agenda staan. Wilt u inspreken? Neem 
dan voor de vergadering contact op met 
Secretariaat COVM Vliegbasis Gilze-Rijen, 
via jelte.gier@rijksoverheid.nl. 

COVM 
De Commissie Overleg & Voorlichting Mili-
euhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Ministeries van 
Defensie en I&M, de provincie, gemeenten, 
belangenorganisaties en omwonenden van 
de vliegbasis. De COVM heeft als taak de 
Minister van Defensie te adviseren over 
maatregelen die de geluidhinder van de 
vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft 
de COVM voorlichting over de geluidsas-
pecten die horen bij het vliegverkeer van 
de vliegbasis.

Staatssecretaris Defensie legt 
ontwerp-luchthavenbesluit 
ter inzage 
De staatssecretaris van Defensie heeft 
bekend gemaakt, dat het ontwerp-lucht-
havenbesluit en het milieueffectrapport 
luchthaven Gilze-Rijen ter inzage liggen. U 
wordt uitgenodigd om uw mening te geven. 
Dat kan tot en met 6 maart 2018. Alle infor-
matie over het ontwerp-luchthavenbesluit 
is te vinden op www.rijksoverheid.nl onder 
‘documenten’ en zoek vervolgens op ‘lucht-
havenbesluit’. 

Inloop- en informatieavond 
Het Ministerie van Defensie houdt op 31 
januari een inloop- en informatieavond 
over het ontwerp-luchthavenbesluit, het 
milieueffectrapport en het TNO-rapport 
'Inventarisatie van maatregelen tegen rat-

tle noise door Chinook-helikopters voor 
woningen rond de vliegbasis Gilze-Rijen'. 
Deze avond is in het Cultureel Centrum De 
Boodschap, Nassaulaan 62-64, 5121 BC Rij-
en. Het inloopgedeelte van de avond begint 
om 19.00 uur. Het informatiegedeelte be-
gint om 20.00 uur. 

Meer informatie
Voor toelichting en informatie kunt u tij-
dens kantooruren contact opnemen met 
Bert Kwast van het Ministerie van Defensie, 
06 53373678, e-mail e.kwast@mindef.nl 
en met lkol. Peter Hardenbol van het Com-
mando Luchtstrijdkrachten, 06 53266414, 
AJP.Hardenbol.01@mindef.nl. 

Carnavalsoptocht Molenschot 
Op zaterdag 10 februari is een aantal 
straten in Molenschot van 12:00 uur tot 
17:30 uur minder goed bereikbaar door 
verschillende carnavalsoptochten die dag. 
De straten zijn niet afgesloten. Wel staan er 
borden met ‘doorgaand verkeer gestremd’. 
De route van de optochten loopt via de vol-
gende straten: Schoolstraat, Broekstraat, 
Korenbloem, St. Annastraat, Wethouder 
Boemaarsstraat en Veenstraat.

Gewijzigde openingstijden 
klantcontactcentrum 
met carnaval 
Op de carnavalsdagen maandag 12 en dins-
dag 13 februari is ons klantcontactcentrum 
alleen tussen 09.00 en 09.30 uur open voor 
aangifte van geboorte en overlijden. 
Bij de receptie kunt u tussen 08.30 en 12.30 
uur reisdocumenten of rijbewijzen afhalen. 
Telefonisch is het klantcontactcentrum van 
08.30 tot 12.30 uur bereikbaar via telefoon-
nummer 14 0161. ’s Middags zijn wij op bei-
de dagen gesloten. 

Sporten of bewegen
in de buurt? 
Heeft u vragen over sport en bewegen? 
Bent u op zoek naar mogelijkheden om te 
sporten of te bewegen in uw eigen dorp 
of net daarbuiten? De sportcoaches van de 
gemeente denken graag mee. Contactper-
soon is Martin Gommers, bereikbaar via 
martingommers@abg.nl of via telefoon-
nummer 088-3821206. 

Sleuteloverdracht 2017 (foto Jacomijn Dijkers) 

Wat doet u als een onbekende bij u aanbelt?
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds 
vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en 
gebruiken een mooie smoes om binnen te 
komen. Vervolgens stelen zij uw geld en an-
dere waardevolle bezittingen. In sommige 
gevallen gebeurt dit in combinatie met be-
dreiging en/of geweld. Met vijf eenvoudi-
ge tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van een babbeltruc. 

Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent 
geworden van een babbeltruc. Alleen dan 
kan de politie de daders opsporen. U kunt 
op twee manieren aangifte doen: 
•  Maak een afspraak via telefoonnummer 

0900 – 8844. 
•  Doe aangifte via internet. Ga hiervoor 

naar www.politie.nl/aangifte. 
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112.
Bel 112 als u de persoon aan uw deur ver-
dacht vindt. Blijf rustig en neem vooral 

geen risico’s. Schrijf op hoe de verdachte 
eruit ziet. Heeft de persoon een auto bij 
zich? Schrijf dan ook het kenteken op. 

Meer informatie? 
Ga voor meer informatie naar www.poli-
tie.nl/onderwerpen/babbeltruc. Hier vindt 
u ook meer tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer van een babbeltruc wordt. 
Vijf tips om diefstal door een babbeltruc 
te voorkomen 
1. Kijk voor u uw deur open doet eerst wie 
heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en 
vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie 
hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt 
u het nog niet? Bel dan 112. 
2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zet-
ten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. 
Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. 
Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat 
zonder uw deur open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. 
Ook als iemand zegt dat hij/zij van de ge-
meente, een bedrijf of instelling is. Heeft 
iemand geen legitimatie bij zich, maak dan 
een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, 
bel dan 112. 
4. Om aan hun buit te komen maken som-
mige dieven gebruik van geweld. Raak dan 
niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer 
met praten de man of vrouw naar buiten te 
krijgen. Kijk goed en probeer te onthouden 
hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, 
kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel 
direct 112 en vertel uw verhaal. 
5. Loop nooit met iemand mee naar bui-
ten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. 
De ene persoon maakt een praatje met u, 
terwijl de andere uw huis binnensluipt om 
uw spullen te stelen. 
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Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Zaaren 257, plaatsen dakkapel voorzijde 
woning
Kennedylaan 9, kappen 3 bomen
Leibeemd 41, bouwen berging en 
terrasoverkapping en uitbreiden dakkapel
Nieuwstraat 113a, (gevel- en interne) 
wijzigingen op de reeds verleende 
vergunning voor maalderij ’t Stoom
Locatie Boskamer Vliegende Vennen N-O 
(sectie B nr.5638), kappen 92 bomen 
Mathilde Wibautplein 4, plaatsen 
terrasoverkapping
Brakken 10, aanleggen uitrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Spoorlaan Zuid ong. (sectie A nr. 8919), 
herbouwen bestaande berging/stal en 
vervangen hekwerk
Burgemeester van Poppelstraat 107, 
aanleggen oprit
Bavelseweg ongenummerd, sectie O nr. 
1224, Gilze, kappen 8 bomen 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Beneluxbaan 16, aanleggen inrit
Dongenseweg 52B, tijdelijk plaatsen 
foliekas
Julianstraat 95, plaatsen dakkapel onder 
nok aan achterzijde woning
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen deze besluiten, binnen zes 
weken na de datum van verzending van 
het besluit. 

Geweigerde omgevings-
vergunning met reguliere 
procedure 
Landkaartje 3, kappen boom
Belanghebbenden kunnen op grond van 

de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen zes weken 
na de datum van verzending van het 
besluit. 

Volledige meldingen
Stationsstraat 56, saneren asbest-
houdende platen
Oranjestraat 55, 61, 63, 77 en 79, 
saneren asbest van woningen
Irenestraat 11, slopen garage en saneren 
asbest
Vreugdendaal 17, saneren asbest uit 
woning
Hilsondishof 15, saneren asbest uit 
woning

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen 
Het college van Gilze en Rijen heeft 
besloten met ingang van 03-01-2018 op 
grond van art 2.22 wet Basisregistratie 
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 
wonen op het adres waar zij volgens de BRP 
staan ingeschreven. 

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Ristić, L   14-10-2009
Ristić, M   01-04-2007
Chakouti, N  01-08-1970 
Aouragh, S  23-12-1989 
Chakouti, Y 27-10-2014
Chakouti, N  15-05-2010 

De volledige bekendmaking met 
bezwaarmogelijkheden vindt u op www.
gilzerijen.nl/bekendmakingen 

APV-vergunningen

Aanvragen vergunningen
Gilze
*  Carnavalsoptocht van basisschool De 

Bolster op 9 februari 2018 van 11.00 tot 
12.00 uur via Patronaat, parkeerplaats 
St. Franciscus, Kerkstraat

Gilze en Rijen
* Verklaring van geen bezwaar 

voor Bavels Truck Convooi voor 
gehandicapten op 21 april 2018

Rijen
*  Gelukwens voor Marcel van Gool op 26 

februari op het Wilhelminaplein
*  Voorjaarsmarkt Rijen op 8 april op 

het Wilhelminaplein, Mangrovelaan, 
Stationsstraat en Hoofdstraat

*  Jaarmarkt Rijen op 23 oktober in de 
Pastoor Oomenstraat, Stationsstraat, 
Hoofdstraat en  Wilhelminaplein

*  Muziek tijdens en na de 
carnavalsoptocht op 13 februari, bij de 
waterput op de kruising Mariastraat 
en Hoofdstraat, op het ernaast gelegen 
plein

*  Standplaats brood, koek en banket op 
woensdag van 8.00 tot 13.00 uur op 
het Burgemeester Sweensplein 

Verleende vergunningen
Gilze en Rijen
*  Collecte Rode Kruis van 24 juni tot en 

met 30 juni 2018
*  Collecte Bisschoppelijke Vastenactie 

van 26 februari tot en met 4 maart 
2018

*  Collecte Prins Bernhard cultuurfonds 
van 27 mei tot en met 2 juni 2018

Rijen
* Carnaval Rijen:
 Aankomst prinsen en aansluitend 

jeugdoptocht op zaterdag 10 februari 
2018 van 13.00 tot 18.00 uur.

 Grote Carnavalsoptocht op dinsdag 13 
februari 2018 van 12.00 tot 18.00 uur.

 Embleemverbranding jeugd op dinsdag 
13 februari 2018 om 19.00 tot 20.00 
uur op het Burgemeester Sweensplein 
in Rijen.

 Embleemverbranding volwassenen op 
dinsdag 13 februari 2018 van 23.11 
tot 23.45 uur in de Stationsstraat 
tegenover Heeren van Rijen.

*  Voorjaarscompetitie op zaterdag 3, 
10, 17 en 24 februari 2018 en 3 maart 
2018 van 8.30 tot 12.00 uur door 
de Beneluxbaan, Provinciënbaan en 
Kempenbaan

Gilze
*  Carnaval Gilze:
 Zaterdag 10 februari 2018 van 14.00 tot 

15.00 uur onthullen carnavalssymbool; 
zondag 11 februari 2018 van 12.00 
tot 18.00 uur grote carnavalsoptocht; 
maandag 12 februari 2018 van 13.00 
tot 14.30 uur kinderoptocht; dinsdag 
13 februari 2018 van 14.00 tot 18.00 
uur “Wijvesjouwen” en van 21.00 tot 
22.30 uur verbranden van het embleem 
op het Bisschop de Vetplein.

DRANK EN HORECAWET
*  Ontheffing art.35 Drank- en 

Horecawet voor het schenken van 
zwakalcoholische dranken tijdens 
Oranjeboel 2018 op 26 april 2018 van 
20.00 tot 01.45 uur en 27 april 2018 
van 10.00 tot 01.45 uur

René Wiersema 
nieuwe 
gemeentesecretaris 
gemeente Gilze en 
Rijen en algemeen 
directeur ABG-
organisatie 
De gemeente Gilze en Rijen heeft René 
Wiersema benoemd als nieuwe gemeente-
secretaris. Wiersema wordt ook de nieuwe 
algemeen directeur van de ABG-organisa-
tie. Hij begint in april in zijn nieuwe functie.
René Wiersema keert hiermee terug in de 
gemeente Gilze en Rijen. Van 2007-2011 
was hij gemeentesecretaris van deze ge-
meente. Wiersema is momenteel direc-
teur-bestuurder van Poort6, een woning-
corporatie in Gorinchem. 

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen(Foto: Erno Wientjens)


