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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 27 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. 

Beknopte voortgangsrapportage 
"uitvoeringsplan veiligheid 2017-2018"
Het college heeft kennisgenomen van de be-
knopte voortgangsrapportage “uitvoeringsplan 
veiligheid 2017-2018”. Het college stuurt de 
rapportage door aan de commissie Middelen. 

Toestemming onderverhuur Sportcomplex 
Den Butter
Het college heeft toestemming verleend voor 
het onderverhuren van ruimte aan Fysiothera-
pie Osta & De Jongh in Sportcomplex Den Butter.

Vaststelling bestemmingsplan ecologische 
verbindingszone Boomkikker – Veenstraat, 
Molenstraat
Het college heeft ingestemd met het bestem-
mingsplan ecologische verbindingszone (EVZ) 
Boomkikker voor de Veenstraat en Molenstraat. 
Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan de 
eerste fase van de realisatie van de ecologische 
verbindingszone. De ecologische verbindingszo-
ne heeft als doel om het voortbestaan van de 
boomkikker in Noord-Brabant veilig te stellen.

Hondenlosloopgebied Rijen 
Zuid
Bewoners zijn zaterdag 31 maart begonnen 
met de realisatie van het hondenlosloop-
gebied op de oude hockeyvelden in Rijen 
Zuid.
Heeft u ook een leuk idee voor een hon-
denvoorziening in onze gemeente? En wilt 
u hieraan zelf meewerken? Laat het ons 
weten via info@gilzerijen.nl

Ieder kind kan straks sporten of muziek 
maken in onze gemeente
Voor kinderen uit arme gezinnen is lid zijn 
van een sportclub of muziekvereniging niet 
altijd mogelijk. Thuis ontbreekt het geld 
daarvoor vaak. Binnenkort is het mogelijk 
om hiervoor een beroep te doen op Jeugd-
cultuurfonds Brabant en Jeugdsportfonds 
Brabant. De gemeente gaat samenwerken 
met deze fondsen. Ouders hoeven hiervoor 
zelf niet in actie te komen. De fondsen ma-
ken gebruik van zogenaamde intermediairs. 
Professionals zoals leraren, buurtsportcoa-
ches en Stichting Toon melden de kinde-
ren straks aan bij de fondsen. Ouders zelf 
kunnen een beroep blijven doen op de ge-
meente en Stichting Leergeld. 

Samenwerkingsovereenkomst
Wethouder Rolph Dols, Ingrid Langen 
(Jeugdcultuurfonds Brabant) en Machteld 
Rijsdorp (Jeugdsportfonds Brabant) hebben 
op 28 maart de samenwerkingsovereen-
komst getekend. 

De gemeente en de fondsen gaan voor een 
periode van twee jaar een samenwerking 
aan. Het  Jeugdcultuurfonds Brabant krijgt 
een gemeentelijke subsidie van € 10.000,- 
en het Jeugdsportfonds Brabant krijgt een 

gemeentelijke subsidie van € 15.000,-. 
Daarnaast zijn er mogelijk nog andere 
‘sponsoren’ in beeld, zoals de provincie 

Noord-Brabant en de Rabobank. 
De samenwerkende organisaties evalueren 
de samenwerking over twee jaar. 

Ongebruikte kleding doneren aan Sympany
Met het begin van de lente is het vaak tijd 
voor een grote voorjaarsschoonmaak in 
huis. Ook het opruimen van uw kledingkas-
ten hoort daarbij. Winterkleding verhuist 
naar de zolder en zomerkleren komen weer 
tevoorschijn. Een goed moment om eens te 
kijken of alle kleding nog past. Kleding die u 
niet meer gebruikt, kunt u in een gesloten 
zak naar een Sympany-textielcontainer bij 
u in de buurt brengen. Op www.sympany.
nl/vind-een-container staat waar de contai-
ners in onze gemeente staan.

Uw ongedragen jurk of broek biedt 
mensen kansen
Door uw gedoneerde textiel krijgen men-
sen in Nederland met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een mogelijkheid op werk 
in een van de vijf sorteervestigingen van 
Sympany. In Afrika en India bieden uw tex-
tieldonaties kansen aan textielgerelateerde 
projecten. Vrouwen wordt een vakoplei-
ding tot naaister geboden. Aangevuld met 
een ondernemerschapstraining vergroot 
dit hun kans een eigen onderneming te 
starten. In India is voor kinderen, waarvan 

de ouders in de textielindustrie werken, 
het Step-Up programma. Hier worden de 
kinderen voorbereid op het reguliere ba-
sisonderwijs. Dit houdt ze uit de risicovolle 
productieomgeving waar hun ouders wer-
ken. De projecten van Sympany zijn gericht 
op zelfredzaamheid en duurzaamheid.

Niet alleen kleding
Naast kleding zijn ook de volgende items 
welkom in de textielcontainers van Sym-
pany:

Tekenen van samenwerkingsovereenkomst gemeente en Jeugdfondsen 
(Foto: Fotodesign Peggy) 

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten met ingang van 14 februari op grond 
van art 2.22 wet Basisregistratie Personen 
(BRP) de adresgegevens van onderstaande 
persoon naar een onbekend land op te ne-
men in de BRP. Uit onderzoek is gebleken 
dat de betrokkene niet meer woont op het 
adres waar zij volgens de BRP staan inge-
schreven.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Nooijen, W.F. 29-08-1956

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 be-
kend, dat het van plan is om van onder-
staande personen ambtshalve de adres-
gegevens als onbekend op te nemen in 
de Basisregistratie Personen (BRP). Uit 
onderzoek is gebleken, dat betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar hij/
zij volgens de BRP staan ingeschreven. De 
verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. 
Ook hebben wij niet vast kunnen stellen, 
wat de huidige woonplaats is. In de artike-
len 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
Reijven, M.P.J.J. 28-07-1959
Donders, R.A.F. 22-08-1984
Koffie, S.F. 18-12-1982
Wijnen, D. 09-07-1995
Rosenbrand, D. 29-04-2015
Rijnders, E.B.G. 16-10-1989
Westerman, M.D. 01-05-1991

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkenen. Wij ver-
zoeken u binnen 28 dagen na datum van 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) van de ge-
meente via tel: 14 0161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dagte-
kening van publicatie gaan wij over tot de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Attendering bekendmaking 
bestemmingsplan Brakken 10-12 
te Gilze
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 18 december 2017 het 
bestemmingsplan Brakken 10-12 te Gilze 
gewijzigd vast. Dit besluit is op 30 maart 
2018 gepubliceerd via www.officielebe-
kendmakingen.nl. Belanghebbenden heb-
ben van 3 april 2018 tot en met 14 mei 
2018 de gelegenheid om beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. U kunt het plan bekijken 
op de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IM-
RO.0784.BPBrakken10-VG01. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar de gemeen-
telijke website.

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Broekstraat 72, plaatsen overkapping
Rielsebaan 41, bouwen aardappelbewaar-
plaats/overkapping
Spoorlaan Noord 58, plaatsen aanbouw
Eikenveld 7, bouwen bijgebouw en erfaf-
scheiding  
Oosterhoutseweg 7, bouwen 35 recreatie-
woningen
Riekevoort 3, wijzigen bestemming t.b.v. 
bedrijf aan huis
Pastoor van Limbergenplein 1, uitbreiden 
bestaande berging
Omloop 16, kappen boom 
Marijkestraat 43B, kappen boom
Alphensebaan 70, kappen 5 bomen
Hoofdstraat 7, aanbouw overkapping
Ingediende aanvragen liggen niet ter in-
zage. 

Volledige meldingen 
Eerste Lei 3, saneren asbesthoudend dak
Kuyperstraat 6, saneren asbest uit woning
Alphenseweg 31, saneren asbest van jong-
veestal 
Rimpelaar 40, saneren asbesthoudende 
daken van 2 schuren

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
Sjean Vermeulenstraat 3, plaatsen dakka-
pel in voor- en achtergeveldakvlak

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Lange Wagenstraat 24, uitbreiden woning
Pastoor Gillisstraat 143, plaatsen aanbouw 

en wijzigen kozijnen
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. 

APV

Aanvragen vergunningen

Rijen
*  Buitenspeeldag 2018 Buurtvereniging 

’t Pauske op 13 juni 2018 van 12.00 tot 
17.30 uur

*  ANWB Streetwise KBS St. Jozef op 17 en 
25 april 2018 van 8.30 tot 12.00 uur

*  Standplaats kraam Smaak tijdens garage-
verkoop op 15 april 2018 van 07.00 tot 
18.00 uur

Gilze
*  Banner’s Bierfestival op 25 en 26 augus-

tus 2018 op het parkeerterrein achter de 
Banner/de Kronen

Verleende vergunningen

Gemeente Gilze en Rijen
* Collecte Nederlandse Stichting voor het 

Gehandicapte Kind van 11 november tot 
18 november 2018

*  Collecte KWF Kankerbestrijding van 2 
september tot 9 september 2018

*  Verklaring van een geen bezwaar voor de 
31e Truck Tour Tilburg op 15 april 2018 
door onze gemeente

Rijen
*  Collecte Scouting St. Bonifaas door mid-

del van auto’s wassen op het Burgemees-
ter Sweensplein en lege flessen ophalen

Gilze
*  Standplaats Bevolkingsonderzoek Borst-

kanker begin juni tot medio juli op het 
parkeerterrein nabij sporthal ‘Achter de 
Tuintjes’ aan de Kapittelstraat 15 

*  Gala Beatrix college op 19 april 2018 van 
17.30 tot 21.00 uur bij Van der Valk Hotel 
Gilze-Tilburg

*  Hollandse avond in sporthal ‘Achter de 
Tuintjes’ op 21 april 2018 van 12.00 tot 
01.00 uur

DRANK EN HORECAWET
*  ontheffing art.35  Drank- en horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholi-
sche dranken tijdens Hollandse avond in 
sporthal ‘Achter de Tuintjes’ op 21 april 
2018 van 12.00 tot 00.45 uur

VERKEERSBESLUIT
Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen bur-
gemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen ter openbare kennis dat op 29 maart 
2018 is besloten
een gehandicaptenparkeerplaats (op ken-
teken) op te heffen. Zij doen dit door het 
bord E6 met onderbord met het kenteken 
te verwijderen, overeenkomstig het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van 
Regentenstraat 5A in Rijen;
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.

Activiteitenagenda

16 april: Raadscommissie Middelen, 19.30 
uur raadzaal 
17 april: Raadscommissie Ruimte, 19.30 
uur raadzaal
18 april: Raadscommissie Samenleving, 
19.30 uur raadzaal

Militaire oefening
Van maandag 16 april tot en met vrijdag 20 
april voeren militaire verkenners een oe-
fening uit in onze gemeente. Tijdens deze 
oefening zijn zij veel in het straatbeeld te 
zien, te voet of in een militair voertuig. De 
militaire verkenners gebruiken geen (oe-
fen)munitie op niet-militairterrein.

Volg de gemeente op Facebook!

Wist u dat de gemeente een eigen Facebookpagina heeft? Op www.facebook.com/ 
gilzerijen vindt u regelmatig nieuwsberichten over onze gemeente. Ook de gemeenteraad 
heeft een eigen Facebookpagina, www.facebook.com/gemeenteraadgilzerijen Door deze 
pagina’s te volgen, blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.


