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Activiteitenagenda

In deze rubriek vindt u de vergaderingen, 
informatiebijeenkomsten en andere acti-
viteiten die de gemeente organiseert of 
inhoudelijk ondersteunt.

Maandag 26 februari 2018, raadscom-
missie Middelen – raadzaal gemeentehuis 
Rijen
Dinsdag 27 februari 2018 – 19.30 uur, 
raadscommissie Ruimte – raadzaal ge-
meentehuis Rijen
Woensdag 28 februari 2018 – 19.30 uur, 
raadscommissie Samenleving – raadzaal 
gemeentehuis Rijen

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  30 januari 2018 en 6 februari en we 
geven er een korte toelichting op. Hoewel deze 
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, 
kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samen-
vattingen geven immers een beknopt beeld van 
de beleidsstukken waarover het college heeft be-
sloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep 
Communicatie van de gemeente, telefoon 088-
3821117. 

Vaststelling bestemmingsplan Statenlaan 105 
in Rijen
Het college heeft besloten de bestemming van 
het pand Statenlaan 105 in Rijen te wijzigen. Nu 
heeft het pand de bestemming ‘maatschappelij-
ke doeleinden’. De nieuwe bestemming is twee, 
twee-onder-één-kap-woningen.

Ontwerp bestemmingsplan Nieuwstraat 63
in Gilze
Door het college is ingestemd met het ontwerp 
bestemmingsplan Nieuwstraat in Gilze. Het plan 
ligt nu voor een periode van zes weken ter in-
zage.

Spoedaanvraag asbestsanering 
Het college stemt in met de spoedaanvraag van 
Stichting Nuwelijn voor het opruimen van asbest 
bij de Burgemeester van Mierloschool. Hiervoor 
stelt het college een bedrag van € 29.965,- be-
schikbaar.

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein Gilze 
en Rijen op wijziging  Wmo-verordening
Het college neemt het advies van de Adviesraad 
Sociaal Domein voor kennisname aan. Het gaat 
om een wijziging van de Wmo-verordening. Het 
college stuurt een reactie hierop aan de Advies-
raad. Het advies en de reactie is ter kennisname 
toegestuurd aan de commissie Samenleving en 
de gemeenteraad.

Verzoek om handhaving kamerbewoning 
Leibeemd 130 in Rijen
Door het college is het verzoek om handhaving 
kamerbewoning Leibeemd 130 in Rijen toegewe-
zen. Er wonen nu acht personen terwijl er maar 
vier personen mogen wonen. De eigenaar van 
de woning ontvangt het verzoek tot handhaving 
en een last onder dwangsom. 

Vaststelling bestemmingsplan 
Bessemeindseweg 10 in Gilze
Het college heeft het bestemmingsplan Besse-
meindseweg 10 in Gilze vastgesteld. Het plan is 
voor vaststelling doorgestuurd naar de gemeen-
teraad.

Voortzetting contract Milieustraat Gilze en Rijen
Door het college is ingestemd met de voorzetting 
van het contract met afvalverwerker Baetsen 
voor de na scheiding van het grof huishoudelijk 
restafval op de Milieustraat in Gilze en Rijen.

Overdracht project "entreegebied 
Burgemeester Sweensplein"
Het college stemt in met het overdrachtsdo-
cument voor het project “entreegebied Bur-
gemeester Sweensplein”. Daarmee stemt het 
college ook in met de afronding van het project.

Voorontwerp bestemmingsplan Horst 58 
in Gilze
Het college heeft het voorontwerp bestemmings-
plan Horst 58 in Gilze vrijgegeven voor inspraak 
en vooroverleg. Het college informeert de com-
missie Ruimte hier actief over.

Aanbesteding minicontainers naar DVL 
Milieuservice B.V.
De aanbesteding voor minicontainers gaat uit 
naar DVL Milieuservice B.V. Uit de Europese 
openbare aanbesteding die is gehouden, is DVL 
Milieuservice B.V. als beste partij gekozen voor 
de levering, uitzetting, inneming en bestickering 
van minicontainers.

Reactie op ongevraagd advies Adviesraad 
Sociaal Domein ‘cliëntervaringsonderzoek 
jeugd 2016’
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een onge-
vraagd advies uitgebracht over het ‘cliënterva-
ringsonderzoek jeugd 2016’. Het college heeft 
een reactie op dit advies opgesteld.

Aanvraag omgevingsvergunning Hengelstraat 
50 en Schaapsdijk 2A in Gilze
Het college is akkoord met het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de Hengelstraat 50 
en Schaapsdijk 2A in Gilze. 

Raadsvoorstel Kaders begroting ABG 2019
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft een 
voorstel gedaan om de kaders voor de begroting 
2019 van de ABG te bepalen. Het college stelt de 
gemeenteraad voor om in te stemmen met de 
opgestelde kaders.

Doe mee aan de Landelijke 
Opschoondag op 24 maart!
Wilt u alleen of samen met uw buurtgenoten uw buurt schoonmaken? Doe dan mee aan 
de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart. 

U kunt samen met de buurt bepalen wat u 
graag wil aanpakken. Bijvoorbeeld zwerf-
vuil en blad opruimen, schoonmaken en 
schilderen van speelvoorzieningen en bank-
jes of brandgangen en straatnaambordjes 
schoonmaken.

Samen met Woningcorporatie Leystromen 
zorgen we als gemeente voor de benodigde 
materialen zoals prikkers, handschoenen 
en zakken. En we zorgen voor de afvoer van 
het verzamelde afval.  Bovendien trakteren 
we alle deelnemers op iets lekkers! 

Buurtverenigingen die bij ons bekend zijn, 
krijgen binnenkort een brief met inschrijf-
formulier. Heeft u vragen of geen formulier 
ontvangen? Mail dan naar opschoondag@
abg.nl 

Gratis actiemateriaal bij Nederland Schoon
Ook kunt u uw buurt/straat aanmelden bij 
https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-
kan-doen/landelijke-opschoondag-alge-
meen. U kunt er onder andere gratis actie-
materiaal bestellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart.

Hoe wilt u wonen? Geef uw mening!
De gemeente Gilze en Rijen wil graag de 
woningmarkt zo goed mogelijk laten aan-
sluiten bij de wensen van onze inwoners. 
Om te weten wat deze wensen zijn, is 
bureau SpringCo uit Rotterdam gevraagd 
om de woonwensen in de regio Hart van 
Brabant te onderzoeken. De regio Hart van 
Brabant bestaat uit de gemeenten Dongen, 
Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvaren-
beek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg 

en Waalwijk. Uit het adressenbestand van 
de gemeente zijn willekeurig adressen ge-
selecteerd om aan dit onderzoek deel te 
nemen. Want, met uw antwoorden kan de 
gemeente bepalen of haar beleid op het 
gebied van wonen een aanpassing nodig 
heeft. Kortom, uw mening is belangrijk!

Ontvang ik een brief?
Binnenkort ontvangen 6.000 huishoudens 

een brief met de uitnodiging om deel te 
nemen aan het onderzoek. Het is een in-
ternetvragenlijst. Dat werkt sneller. De 
gemeente behandelt de ingevulde vragen-
lijsten strikt vertrouwelijk.

Wanneer zijn de uitkomsten beschikbaar?
De uitkomsten van het onderzoek komen 
in de zomer van 2018 in een publicatie op 
de gemeentelijke website.

Antwoord op vragen over 
afval inzamelen
In de loop van 2018 gaan we over op een andere manier van het inzamelen van ons res-
tafval. Al het herbruikbare afval blijft de gemeente aan huis ophalen. Denk hierbij aan 
GFT- en PMD-afval en oud papier. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer 
bij u in de buurt. Wij kunnen ons voorstellen dat deze wijziging vragen oproept. Daarom 
delen wij wekelijks antwoorden op veel gestelde vragen met u.

Ik ben bang dat mensen vuilniszakken 
naast de container plaatsen. Wat doet de 
gemeente hieraan?
We gaan goed controleren of de omgeving 
rond de containers schoon blijft. Afval dat 
naast de containers is geplaatst ruimen we 
binnen één werkdag op. Daarnaast zet de 
gemeente in 2018 extra handhavers in om 
de omgeving naast de ondergrondse con-
tainers schoon te houden. Ook komen er 
afvalcoaches die de handhavers ondersteu-
nen en plekken controleren.

Komen er extra voorzieningen voor oude-
ren en inwoners die slecht ter been zijn?
Als inwoners het restafval zelf niet weg 
kunnen brengen naar een ondergrondse 
container kunnen zij dit aangeven bij de 
gemeente. We gaan dan samen op zoek 
naar een oplossing en halen het restafval 

eventueel bij hen thuis op. Op plekken waar 
veel ouderen wonen plaatsen we extra con-
tainers zodat zij minder ver hoeven te lopen 
met het afval. 

Hoeveel afval kan ik per keer in de 
container doen?
Een deel van de containers krijgt een 60 
liter-opening. Dit is het formaat van een 
standaard huisvuilniszak. Op plekken waar 
veel ouderen wonen en bij de hoogbouw 
komen containers met een 30- én een 60 li-
ter opening. Wanneer u de 30 liter-opening 
gebruikt, betaalt u straks een lager tarief 
dan wanneer u de 60 liter opening gebruikt. 
Op www.gilzerijen.nl/andersinzamelen 
vindt u nog meer vragen en antwoorden. 
Heeft u aanvullende vragen? Stuur uw 
vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl. 

Gemeente spreekt met inwoners over 
ontwerp-luchthavenbesluit
Het ontwerp-luchthavenbesluit ligt ter 
inzage. Omwonenden hebben tot begin 
maart de gelegenheid om te reageren. Als 
gemeente bieden we daarin graag een ver-
bindende of ondersteunende rol.

In gesprek met belangengroepen
Zo zijn we in gesprek met meerdere goed 
georganiseerde belangengroepen of buurt-
groepen binnen onze gemeente. We heb-
ben overleg met elkaar om van elkaar te 

leren en elkaar te informeren. Iedereen 
maakt vervolgens eigen keuzes bij het in-
dienen van zienswijzen, beroep en informe-
le reacties. We komen ook graag in contact 
met nieuwe belangengroepen of mensen 
uit buurten die zich verenigen. Vanuit dit 
overleg is als burgerinitiatief ook de face-
bookpagina ‘Geen extra belasting van de 
omgeving door vliegbasis Gilze-Rijen’ ont-
staan.

Ook voor inwoners
Ook individuele inwoners kunnen op deze 
facebookpagina of bij de gemeente terecht 
voor meer informatie voor het indienen van 
een zienswijze of reactie.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Sandra Diepstraten via sandradiepstraten@
abg.nl. 

Samen aan de slag tijdens Opschoondag 2017 Gilze Jachtveld bv Hubertus

Melden schade of geluidsoverlast helikopters
Regelmatig ontvangt de gemeente vragen 
over schade of geluidsoverlast door heli-
kopters. In beide gevallen verwijzen we 
door naar Defensie. Hieronder leest u waar 
u terecht kunt met uw melding.

Geluidoverlast melden 
Voor klachten over geluidoverlast door 
vliegtuigen en helikopters kunt u terecht 
bij het Ministerie van Defensie. Via de 
website www.defensie.nl kunt u het digi-
tale klachtenformulier gebruiken of bellen 
met het gratis nummer 0800-022 60 33. U 
kunt hier terecht voor klachten binnen heel 
Nederland. Belt u liever direct met vliegba-
sis Gilze-Rijen, dan is dat ook mogelijk via 
telefoonnummer (0161) 29 61 00. 

Schade? Bel of informeer
Ook schademeldingen dient u in bij het 
Ministerie van Defensie. De sectie Claims 
verzorgt de afwikkeling van alle schade ver-
oorzaakt door Defensie. 

Voor informatie of voor het telefonisch 
melden van schade: (030) 218 04 20 /  

(030) 218 04 58 / (030) 218 04 44.
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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 persoon ambtshalve de 
adresgegevens als onbekend op te nemen 
in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit 
onderzoek is gebleken dat betrokkene 
niet meer woont op het adres waar hij/
zij volgens de BRP staat 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 BRP staat 
dat men verplicht is het nieuwe adres door 
te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Nooijen, W.F. 29-08-1956

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor betrokkenen. 

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 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 
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
Borkowska, P 21-01-1997
Bodyová, M 15-05-1989
Ahmadibani, A 31-12-2003
Abbasi Karizaki, S 10-04-1983
Ahmadibani, F 19-09-1976

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

Bekendmaking ontwerp 
wijzigingsplan Rielsebaan 41 
Gilze
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Gilze en 
Rijen heeft in zijn vergadering besloten het 
ontwerp van het wijzigingsplan ‘Rielsebaan 
41 Gilze’ voor eenieder ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 2 februari gepubliceerd op 
www.officiëlebekendmakingen.nl. Een 
ieder krijgt van 6 februari 2018 tot en 
met 19 maart 2018 de gelegenheid een 
zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp 
bestemmingsplan tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis van Gilze en 
Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. U kunt het 
plan ook bekijken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-
nummer is NL.IMRO.0784.WPrielsebaan41-
ON01. Voor nadere informatie verwijzen 
wij u naar de gemeentelijke website, www.
gilzerijen.nl.

Voorontwerp bestemmingsplan 
Horst 58 te Gilze
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Gilze en 
Rijen heeft  in zijn vergadering besloten 
het voorontwerp van het bestemmingsplan 
‘Horst 58 te Gilze’ voor eenieder ter 
inzage te leggen. Dit voorontwerp 
bestemmingsplan betreft het creëren van 
een woonerf met daarop drie woningen. 
Het voorontwerp bestemmingsplan met 
bijbehorende bestanden, met als IMRO-
nummer NL.IMRO.0784.BPHorst58-
VO01 is digitaal in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Mosstraat 23A, tijdelijk aanleggen uitrit en 
dempen sloot
Julianastraat 34, vergroten carport
nabij Fanny Blankers-Koenstraat, kappen 
zes bomen in honden losloopstrook 
Aalstraat 29, kappen twee bomen
Mathilde Wibautplein 19, plaatsen 
dakkapel 
Hulteneindsestraat 18, aanbrengen 
potdeksel voorzijde woning
Veenstraat 54, kappen vijf bomen
Hoeksestraat achter nr. 6, kappen boom
Leibeemd naast nr. 27, kappen twee 
bomen
Omgeving Raadhuisplein, kappen vijf 
bomen t.b.v. aanpassing plein
Schoolstraat 10, bouw veranda/verkapping
Sjean Vermeulenstraat 3, plaatsen 
dakkapel in voor- en achtergeveldakvlak
Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Pastoor van Herckstraat 35, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Leibeemd 39, verbouwen woning
Lange Wagenstraat 55, omzetten tijdelijke 
vergunning gezondheidscentrum naar 
permanent gebruik
Burgemeester van Poppelstraat 107, 
aanleggen nieuwe oprit
Hengelstraat 50 en Schaapsdijk 2A, 
ontmantelen bestaande woning tot 
bijgebouw, bouwen vrijstaande woning en 
aanleggen uitrit
Churchillstraat 5, kappen boom in voortuin
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. 

Volledige meldingen 
Rijksweg 14, saneren asbesthoudende 
dakleien van woning
Catsstraat 2, saneren asbest uit basisschool
Hulteneindsestraat 12, saneren 
asbesthoudende golfplaten van schuur
van Duivenvoordenstraat 18, saneren 
asbesthoudende buis
Pastoor Janssensstraat 5 en 7, saneren 
asbesthoudende platen van schuren 
Spoorlaan Noord 92, saneren 
asbesthoudende platen
Sterkenhoeve 28, saneren asbest van 
kippenhok
Doornbos 46, saneren asbesthoudende 
golfplaten

APV-vergunningen

Aanvragen vergunningen
Rijen
*  Brocante Garden Fair op de locatie van 

Garden Master Rijen aan de Zwarte Dijk 
60 op 3 juni 2018 tussen 10.00 uur en 
16.00 uur

*  Besloten voorstelling in circustent op het 
Burgemeester Sweensplein in Rijen in de 
week van 29 april tot en met 6 mei 2018

Gilze
*  Hollandse avond in de sporthal “Achter 

de Tuintjes” op 21 april 2018 tussen 
12.00 uur en 3.00 uur

DRANK EN HORECAWET
*  Ontheffing art.35  Drank- en Horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens de Hollandse avond in 
sporthal “Achter de Tuintjes” op 21 april 
2018 van 12.00 uur tot 3.00 uur

Verleende vergunningen
Gilze en Rijen
*  Collecte Stichting Nationaal MS-

Fonds van 19 november tot en met 24 
november 2018

Rijen
*  Garageverkoop Rijen op 15 april 2018 

van 9.00 tot 15.00 uur
*  Muziek tijdens de carnavalsoptocht op 

13 februari 2018 van 13.11 tot 18.00 uur 
op de hoek Mariastraat/Hoofdstraat 

Gilze
*  Carnaval in sporthal “Achter de Tuintjes” 

op 9, 10, 11 en 12 februari 2018 van 
12.00 tot 03.00 uur en 13 februari 2018 
van 12.00 tot 01.00 uur

* de Gilse Passion op 30 maart 2018 
van 20.00 tot 21.30 uur voor de kerk, 
Kerkstraat 116

*  Carnavalsoptocht De Bolster op 9 
februari 2018 van 11.00 tot 12.00 uur 
via Patronaat, naar verzorgingshuis St. 
Franciscus, Kerkstraat

* Ultraloop op 11 maart 2018 van 
10.00 tot 18.00 uur met route 
Kerkstraat, Alphensebaan, Nieuwe 
Maastrichtsebaan, Chaamseweg, Horst, 
Bolberg, Versterstraat, Oranjeplein, 
Bisschop de Vetplein en Kerkstraat

Hulten
*  ‘Trug in Hulte’ op 9 juni 2018 van 20.00 

tot 02.00 uur in Dorpshuis The Chump

DRANK EN HORECAWET
*  Ontheffing art.35  Drank- en Horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens  carnaval in sporthal 
“Achter de Tuintjes” op 9, 10, 11 en 12 
februari 2018 van 12.00 tot 02.45 uur en 
13 februari 2018 van 12.00 tot 00.45 uur

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Gemeenteraads-
verkiezingen 

21 maart 2018


