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Activiteitenagenda

Ophalen Snoeihout
Op 9 april halen wij snoeihout op. Dat 
doen we alleen als u zich hiervoor heeft 
opgegeven vóór donderdag 5 april, 12.00 
uur. Snoeihout laten ophalen kost € 50,-. U 
moet dit bedrag contant afrekenen bij de 
chauffeur.

Klein Gevaarlijk Afval
Op 9 april halen wij het ‘Klein Gevaarlijk 
Afval’ op. Dat doen we alleen als u zich 
hiervoor heeft opgegeven voor donderdag 
5 april, 12.00 uur. Klein Gevaarlijk Afval op-
halen doen we gratis.

Opschoondag 24 maart
Afgelopen zaterdag vond de landelijke Op-
schoondag plaats. Precies dertig buurtver-
enigingen in de gemeente Gilze en Rijen 
deden mee aan de landelijke Opschoondag. 
Zij gingen aan de slag met het opruimen 
van zwerfafval, het wieden van onkruid en 
het schoonmaken van straatmeubilair, zoals 
bankjes en speeltoestellen. 

KBS St. Jozef
Op KBS St. Jozef staken ze op vrijdag 23 
maart al de handen uit de mouwen. De 
jongste leerlingen keken naar een ‘Op-
ruimshow’. Hierin leerde boegbeeld Ronald 
McDonald de kinderen wat ze zelf kunnen 
doen tegen rondslingerende rommel. De 
oudere leerlingen kregen les over de ‘plas-

tic soep’. Dat zijn ‘eilanden van zwerfafval’, 
die in de oceanen drijven. Daarna gingen 
de kinderen zelf zwerfafval opruimen. Wet-
houder Aletta van der Veen was aanwezig 
om de kinderen een hart onder de riem te 
steken. 

Samen
De gemeente stelde opruimmaterialen, zo-
als prikkers en vuilniszakken, ter beschik-
king. Ook zorgde de gemeente voor de af-
voer van het verzamelde afval. En natuurlijk 
was er een smakelijke beloning voor ieder-
een die had meegeholpen. De gemeente 
heeft tijdens de landelijke Opschoondag 
nauw samengewerkt met Woonstichting 
Leystromen.

Definitieve uitslagen verkiezingen
Op woensdag 21 maart hebben 11.286 
van de 20.677 inwoners, die mochten gaan 
stemmen in de gemeente Gilze en Rijen, 
hun stem uitgebracht. Dit opkomstpercen-
tage van 54,58%  is iets hoger dan vier jaar 
geleden tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen. In 2014 was het opkomstpercenta-
ge 52,37%. 

Vrijdag 23 maart zijn de definitieve uitsla-
gen bekend geworden. Meer informatie 
over deze uitslagen, zoals het aantal stem-
men per partij en per persoon, vindt u op 
de gemeentewebsite: www.gilzerijen.nl/
verkiezingsuitslagen.html 

Gemeenteraad
Nu de uitslagen bekend zijn, is het ook 

duidelijk wie afscheid gaat nemen van de 
gemeenteraad en wie nieuw geïnstalleerd 
wordt als raadslid. Op donderdag 29 maart 
vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Rijen de installatie van 
de nieuwe raad plaats. Er wordt dan ook 
afscheid genomen van de oude gemeen-
teraad. 

Blijverslening om langer 
zelfstandig te wonen
Senioren in de gemeente kunnen gebruik 
maken van een blijverslening, om zo langer 
in hun woning te blijven wonen. De lening is 
bedoeld om de woning levensloopbesten-
dig te maken. Hiermee kunnen senioren 
aanpassingen in huis (laten) doen,  zoals 
het weghalen van drempels of het aanpas-
sen van de badkamer. Senioren die aanpas-
singen aan hun woning nodig hebben, maar 
daarvoor het geld niet hebben, kunnen bij 
de gemeente aankloppen. Bij banken en 

hypotheekaanbieders blijft de deur voor 
hen meestal gesloten. 
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de 
lening. Zo is er een maximum van 50.000 
euro en moet iemand minimaal twee jaar 
eigenaar-bewoner van het huis zijn.

De gemeente werkt bij de blijverslening 
samen met het SVn (=Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). 
Meer informatie vindt u op www.svn.nl.

Snelfietsroute F58 Breda-Rijen-Tilburg
Wethouders van de gemeenten Breda, 
Oosterhout, Gilze en Rijen en Tilburg en de 
gedeputeerde van de provincie Noord-Bra-
bant hebben de intentieovereenkomst 
voor de snelfietsroute F58 getekend. De 
wethouders en gedeputeerde spreken 
zich gezamenlijk uit voor de aanleg van 

de snelfietsroute tussen Breda en Tilburg. 
Het is een fietsroute waar het fijn en veilig 
fietsen is voor zowel de recreatieve als de 
snellere fietser. De route hiervoor is groten-
deels vastgesteld. De aanleg moet in 2020 
klaar zijn. 
Een fietskoerier reed vorige week langs de 

betreffende gemeenten om de handteke-
ningen van de verantwoordelijke wethou-
ders op te halen. Daarna reed hij door naar 
het provinciehuis in Den Bosch. 
Een verslag van zijn fietsroute vindt u op 
Youtube (https://youtu.be/jXwW5IWM-
NXQ)

Anders inzamelen: de stand van zaken
In de loop van dit jaar gaan we over op een 
andere manier van het inzamelen van uw 
afval. Hoe ver zijn we eigenlijk? En wan-
neer verandert er iets voor u? We zetten 
het voor u op een rij. 

Voorlopige locaties bijna in beeld
Op dit moment onderzoeken we welke 
locaties geschikt zijn voor de nieuwe on-
dergrondse afvalcontainers. Deze locaties 
moeten voldoen aan een aantal criteria. U 
kunt hierbij denken aan de bereikbaarheid 
van de container, de aanwezigheid van ka-
bels en leidingen in de grond en de loop-
afstand van alle inwoners tot de voor hen 
dichtstbijzijnde container. Die afstand mag 
namelijk maximaal 250 meter zijn. Er ko-
men in totaal 85 nieuwe containers. U kunt 
straks gebruik maken van alle containers.

Extra containers
Op plekken waar veel ouderen wonen 
plaatsen we extra containers, zodat zij 
minder ver hoeven te lopen met het afval. 
Bovendien plaatsen we op een aantal plek-

ken, zoals bij seniorenwoningen en bij ap-
partementencomplexen, een ondergrondse 
container met twee inwerpopeningen. In 
deze containers kunnen bewoners zowel 
een kleine (30 liter) als een grote (60 liter) 
vuilniszak kwijt. Een zak weggooien in de 
kleine opening is de helft goedkoper dan 
een zak weggooien in de grote opening. Op 
alle andere locaties komen containers met 
alleen een grote inwerpopening voor een 
vuilniszak van 60 liter.  

Na de meivakantie: inloopbijeenkomsten
Als alle locaties in beeld zijn gebracht, ont-
vangt u van ons een brief met daarin meer 
informatie over de voorlopige locaties en 
een uitnodiging voor een inloopbijeen-
komst. Tijdens de inloopbijeenkomsten, 
kunt u vragen stellen en kunt reageren op 
de voorlopige locaties. Reageren op de 
voorlopige locaties kan ook schriftelijk of 
digitaal. Wij inventariseren vervolgens alle 
reacties en passen waar nodig en mogelijk 
locaties aan. Het college van burgemeester 
en wethouders neemt daarna een besluit 

over de definitieve locaties. 

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk 
op www.gilzerijen.nl/andersinzamelen of 
mail uw vraag naar andersinzamelen@gil-
zerijen.nl. 

Aantal stemmen per kandidaat
Partij Nummer Gekozen kandidaten .......................... Stemmen
Kern'75 1 van der Veen, A. .............................................805
 2 Machielsen, C.W.Q.M. ....................................361
 3 van Iersel, R.A.J. .............................................163
 4 van Gils, J.H.F. .................................................126
 9 de Vet, W.J.J. ...................................................166
Gemeentebelangen 1 Zwarts, A. .....................................................1406
 2 Manders, J.M.G.M. ...........................................70
 3 Beljaars, B.F. .....................................................37
 4 Beterams, F.N.J.T. ............................................100
 5 van der Meer, M. ............................................100
CDA 1 Dols, R.W.F. ...................................................1265
 2 Wouters, J.C.M. ..............................................121
 3 Schuermans-Pijnenburg, H.P.M. .....................112
 10 Bahtimur, E. ....................................................149
PvdA 1 von Meijenfeldt, P.C. ......................................429
 2 Doremalen, M.E.N.T.W. ...................................295
VVD 1 Vermorken, D. ................................................820
 2 Rutten, H.W.A.M. ............................................289
 4 van Osch, R.F.M. .............................................210
D66 1 van Vugt, G.W.M. ............................................467
 2 Krol, A.A.G.W. .................................................289

Foto Design Peggy - v.l.n.r.: Ronald McDonald, wethouder Aletta van der Veen en school-
directeur Cor Diepstraten



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

Bekendmakingen

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
op het Raadhuisplein in Rijen de kruispun-
ten met de Mariastraat, de Regentenstraat 
en de Nassaulaan te reconstrueren, de 
voorrangsweg op te heffen en een laad- en 
losplaats in te stellen. Dit gebeurt volgens 
het Reglement Verkeersregels en Verkeer-
stekens (RVV) 1990.

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
in de Van Duivenvoordestraat in Rijen aan 
weerzijden van de inrit naar de Hertogen-
straat een stopverbod in te stellen over een 
lengte van 2 meter. Zij doen dit door een 
gele doorgetrokken streep aan te brengen. 
Dit gebeurt volgens het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Boven-
staande verkeersbesluiten zijn te vinden 
op www.officielebekendmakingen.nl. Be-
langhebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we-
ken na publicatiedatum in de Staatscourant 
bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopi-
ge voorziening aanvragen. Meer informa-
tie hierover kunt u lezen onder het kopje 
‘rechtsmiddelen’ in het besluit.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Anne Frankplein 12, plaatsen lichtreclame 
op gevel
naast Stationsstraat 126, plaatsen pinbox
Johannes van Dreghtstraat 18, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning
Hulteneindsestraat 4, plaatsen windmolen
Bloemaartsbeemd 24, verbouwen berging 
naar kangoeroe/mantelzorgwoning
Bongelakker 76, vervangen schutting en 
vergroten schuur
Aalstraat 13, aanleggen uitrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
locatie Boskamer Vliegende Vennen N-O, 
kappen 92 bomen 
Leibeemd 41, bouwen berging en terras-
overkapping en veranderen dakkapel

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
Rijksweg 27, uitbreiden woning aan ach-
terzijde
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. 

Verleende omgevings-vergunnin-
gen met reguliere procedure
naast Spoorlaan Zuid 45, vervangen hek-
werk
nabij Fanny Blankers Koenstraat, kappen 6 
bomen in hondenlosloopstrook 
Veenstraat 54, kappen 5 bomen
Raadhuisplein 1, kappen 5 bomen
Aalstraat 31, kappen 2 bomen
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen deze besluiten, binnen 6 we-
ken na de datum van verzending van het 
besluit. 

Geweigerde omgevings-vergun-
ning met reguliere procedure 
Oranjestraat 115, bouwen 14 garageboxen 
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 
Hengelstraat 56, slopen bijgebouw
Bernhardstraat 21, saneren asbestgolfpla-
ten
Weilenseind 30, saneren asbest dak var-
kensschuur 
Hengelstraat 50, slopen 2 bijgebouwen
De Blommers 1, saneren asbest dak van 
schuur

Aanvragen vergunningen

Gilze en Rijen
*  Verklaring van geen bezwaar recreatie-

ve fietstocht ‘Merksplas Kolonie Classic’ 
door WTC De Tenierkens op 26 mei 2018 
van 7.30 tot 14.00 uur

*  Collecte KWF Kanker Bestrijding van 2 tot 
en met 8 september 2018

Rijen
*  Linberg Wandelevent op 14 april 2018 

van 10.00 tot 16.30 uur, start bij Linberg 
richting Spiridon en door het bos en 
langs De Vennen weer terug

*  Hardlooponderdeel Sportdag basisscho-
len op 24 en 25 mei 2018 van 8.30 tot 
16.00 uur op Sportpark Vijf Eiken en het 
hardlooponderdeel vanaf het terrein 
van Curtec naar de parkeerplaats van de 
Margriethal

*  Collecte Scouting Sint Bonifaas door mid-
del van auto’s wassen op 26 mei 2018 op 
en rond het Burgemeester Sweensplein

Gilze
*  Beatrix College Gala op 19 april 2018 van 

17.30 tot 21.00 uur bij Van der Valk Hotel 
Gilze-Tilburg

*  Collecte Scouting Gillesa op 14 april 2018 

Hulten
*  Belangenvereniging Hulten Koningsdag 

op 27 april 2018 van 13.00 tot 19.00 uur, 
Rijksweg 13 

Gilze
* Ontheffing art.35 Drank- en horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Wielerweekend Gilze op 
9 juni van 12.00 tot 01.00 uur en op 10 
juni van 12.00 tot 23.00 uur op het Bis-
schop de Vetplein

Verleende vergunningen
Rijen
* Oranjeboel 2018 op 26 april 2018 van 

14.00 tot 02.00 uur (muziek tot 01.00 uur 
en eindtijd tappen 01.45 uur; tent leeg 
02.00 uur) en 27 april 2018 van 10.00 tot 
02.00 uur (muziek tot 01.00 uur en eind-
tijd tappen 01.45 uur; tent leeg 02.00 
uur) op het Burgemeester Sweensplein 

* Boeken- en platenmarkt op 7 april 2018, 
9 juni 2018 en 15 september 2018 van 
9.00 tot 17.00 uur in het pand aan de 
Hoeksestraat 3 in Rijen

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  op het 
Burgemeester Sweensplein

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats op ken-

teken in te stellen nabij het adres Karel 
Doormanstraat 66 in Rijen. 

• een gehandicaptenparkeerplaats op ken-
teken in te stellen nabij het adres Mary 
Zeldenrustlaan 109 in Rijen.

Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, 
eerste lid onder d, van de Wegenverkeers-
wet 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. Meer informatie hierover kunt u lezen 
onder het kopje rechtsmiddelen.

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

B en W belicht…
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere 
week, meestal op dinsdag. In deze 'B en W be-
licht' informeren wij u over alle openbare beslui-
ten van 13 en 20 maart 2018 en we geven er een 
korte toelichting op. Hoewel deze samenvattin-
gen 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. 

Ontwerp drie kruispunten Raadhuisplein
Het college heeft de ontwerpen voor de aan-
passingen aan de drie kruispunten Raadhuis-
plein-Nassaulaan, Raadhuisplein-Regenten-
straat, Raadhuisplein-Mariastraat vastgesteld. De 
gemeente werkt de ontwerpen uit in een bestek 
en besteed het werk daarna aan.

Logeerwoningen in een crisissituatie
Het college heeft besloten deel te nemen aan 
een proef voor logeerwoningen. In deze wonin-
gen kunnen mensen in een crisissituatie en een 
direct huisvestingsprobleem tijdelijk wonen. De 
proef duurt anderhalf jaar en is in samenwerking 
met Woonstichting Leystromen. 

Aanpassing regels starterslening Gilze en Rijen 2018
Het college is akkoord met het raadsvoorstel 
voor het aanpassen van de regels voor starter-
sleningen aan de nieuwe privacyregelgeving. Het 
raadsvoorstel is doorgestuurd naar de commissie 
Ruimte en de gemeenteraad. 

Samenwerking met Jeugdsportfonds en Jeugd-
cultuurfonds
Vanaf april 2018 gaat de gemeente samen wer-
ken met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuur-
fonds. Dat heeft het college besloten. De sa-
menwerking duurt twee jaar. Na deze twee jaar 
bekijkt de gemeente samen met de fondsen of 
de samenwerking verder gaat.

Regionale Energie Strategie en de Regionale 
Deal Hart van Brabant energieneutraal
Het college wil samen met de ‘Hart van Bra-
bant-gemeenten’ inspanningen doen om de re-
gio ‘Hart van Brabant’ in 2050 energieneutraal 
te hebben. Wethouder Zwarts ondertekent de 
Regionale Deal namens het college.


