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Voorlopig gekozen locaties 
ondergrondse containers 
bekend
Om tot betere afvalscheiding te komen, 
gaan we over op een andere manier van 
inzamelen. De gemeente blijft afval dat her-
bruikbaar is (groente-, fruit- en tuinafval, 
plastic, metaal en drankkartons en oud-pa-
pier) aan huis ophalen. Restafval brengt u 
straks zelf naar een ondergrondse contai-
ner bij u in de buurt. Voor de locaties van 

deze containers is een eerste plan gemaakt. 
Als inwoner van de gemeente ontvangt u 
persoonlijk bericht over de voor u dichtst-
bijzijnde locatie. Ook ontvangt u een uitno-
diging voor een inloopbijeenkomst waar u 
kunt reageren op de locaties en waar u vra-
gen kunt stellen over het anders inzamelen.

Kern ’75, Gemeentebelang 
en CDA presenteren 
coalitieakkoord
De fracties van Kern ’75, Gemeentebelang 
en CDA zijn het eens over een nieuw coali-
tieakkoord voor de periode 2018-2022. De 
gemeenteraad heeft in de raadsvergadering 
van donderdag 3 mei het coalitieakkoord 
ter kennisname aangenomen. De gemeen-
teraad benoemde toen ook Aletta van der 
Veen (Kern ’75), Ariane Zwarts (Gemeen-
tebelang) en Rolph Dols (CDA) als nieuwe 
wethouders van onze gemeente. Het volle-
dige coalitieakkoord kunt u op de gemeen-
telijke website (www.gilzerijen.nl) lezen. 

Een uitnodiging, gericht aan u!
Het coalitieakkoord is een uitnodiging aan 
u voor de komende jaren. Voor het maken 
van beleid en plannen willen wij samenwer-
ken met u als inwoner, ondernemer, vereni-
ging of maatschappelijke instelling. Tijdens 
de coalitieonderhandelingen hebben wij 
gezamenlijk geconstateerd, dat de opgaven 
voor de komende vier jaar onverminderd 
groot zijn. Openbare orde en veiligheid, 
sociaal domein, openbare ruimte, volks-
huisvesting en klimaat en duurzaamheid 
vormen de speerpunten in de komende 
bestuursperiode.

Adviesraad sociaal domein zoekt leden!
De Adviesraad sociaal domein Gilze en Rij-
en heeft nu enkele vacatures en heeft drin-
gend behoefte aan nieuwe leden. Daarom 
organiseert de Adviesraad op dinsdag 15 
mei 2018 in De Boodschap in Rijen, samen 
met de gemeente Gilze en Rijen, een infor-
matieavond. Deze avond begint om 19.30 
uur. 

Wij roepen u op om deze Informatiebijeen-
komst te bezoeken als u zich betrokken 
voelt bij de beleidsvelden waarover de 
Adviesraad aan de gemeente kan advise-
ren. Ook als u inhoudelijke kennis heeft of 
ervaring met de uitvoering van het beleid. 

Iedereen is welkom op deze avond! Wij zien 
graag dat ook jongeren vertegenwoordigd 
zijn in de Adviesraad. Ben je jong en wil 
je meedenken over beleid dat jouw leef-
tijdsgenoten raakt? Dan ben je van harte 
welkom! 

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad geeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Gilze en Rijen 
gevraagd en ongevraagd advies. Dat advies 
gaat over het beleid en uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
de Jeugdwet. Er komen zeer verschillende 
onderwerpen aan bod: van ondersteunen 

van mantelzorgers en vrijwilligers, dagbe-
steding en geestelijke gezondheidszorg tot 
het uitvoeren van de jeugdhulp. De Ad-
viesraad Sociaal Domein is geen klachten-
commissie en adviseert daarom niet over 
individuele gevallen, maar steeds over een 
algemeen belang.

Aanmelden of meer informatie?
Meer informatie over de Adviesraad vindt u 
op haar website www.adviesraadsociaaldo-
meingr.nl. Aanmelden voor de informatie-
bijeenkomst graag via e-mail adviesraadso-
ciaaldomeingr@hotmail.nl. 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Tijdens de ‘lintjesregen’ op 26 april kregen 
elf inwoners van onze gemeente een Ko-
ninklijke onderscheiding opgespeld. Toch 
weten we zeker dat er nog meer mensen 
zijn die een ‘lintje’ verdienen. Kent u ze? 
Kom dan nu in actie en meld ze aan! 

Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond 
Koningsdag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook in 
2019. Daarvoor moet de burgemeester de 
aanvragen al op 1 juli 2018 binnen hebben! 
U kunt als organisatie of als privépersoon 
(ondersteund door een organisatie) de aan-
vrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wie kandidaten voor de ‘lintjesregen 2019’ 
wil aanmelden, kan het beste eerst bellen 
met Rian Anssems van het Cluster Com-
municatie, telefoonnummer 088-3821202 
of mailen naar riananssems@abg.nl.  Zij is 
bij de gemeente Gilze en Rijen belast met 
deze aanvragen en kan u vertellen wat u 
daarvoor moet doen. 
Wilt u vooraf wat meer informatie over 
aanvraagprocedure, voorwaarden, beoor-
deling van de aanvraag en de afwikkeling? 
Kijk dan op www.gilzerijen.nl/onderschei-
ding 
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Kalender

Sluitingsdagen gemeentehuis
Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei is het 
gemeentehuis in Rijen in verband
met Hemelvaartsdag gesloten. De avondo-
penstelling van donderdag 10 mei komt dus 
te vervallen. Vanaf maandag 14 mei is het 
Klantcontactcentrum weer vanaf 08.30 uur 
geopend.

Sluitingsdag milieustraat
Op donderdag 10 mei is de milieustraat 
gesloten in verband met Hemelvaart 2018.

Avondopenstelling 9 mei
Op woensdag 9 mei is het gemeentehuis 
/ Klant Contact Centrum tot 19.00 uur  
geopend. 
Voor meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt u bellen met het Klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer 14 0161 
of via de site www.gilzerijen.nl

Ophalen Snoeihout
Op 14 mei halen wij snoeihout op. Dat 
doen we alleen als u zich hiervoor heeft 
opgegeven vóór woensdag 9 mei, 12.00 

uur. Snoeihout laten ophalen kost € 50,-. 
U moet dit bedrag contant afrekenen bij 
de chauffeur.

Opening Den Butter
Op zaterdag 26 en zondag 27 mei staat het 
openingsweekend van sportcomplex Den 
Butter op de agenda! Samen met u willen 
wij dit feestelijke moment vieren. Deze 
data kunt u alvast in uw agenda noteren. 
Meer informatie volgt nog. 

Inloopbijeenkomsten
Kunt u niet op de voorgestelde datum? U bent ook van harte welkom op een andere 
inloopbijeenkomst. 
Datum Dorp Tijdstip Locatie
16 mei Hulten 16.00 - 20.00 uur The Chump (Gerardus Majellastraat 2)
17 mei Molenschot 16.00 - 20.00 uur De Molenwiek (Schoolstraat 5)
24 mei Gilze 16.00 - 20.00 uur De Schakel (Kerkstraat 104)
30 mei Rijen West 16.00 - 20.00 uur Gemeentehuis (Raadhuisplein 1)
31 Mei  Rijen Oost 16.00 - 20.00 uur Gemeentehuis (Raadhuisplein 1)

Kijk voor meer informatie en een plattegrond van de voorlopig gekozen locaties op 
www.gilzerijen.nl/andersinzamelen. 

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.

Wedstrijd bij milieustraat
Wecycle is gestart met een inzamelactie 
tussen gemeenten. Wecycle wil hiermee 
de gemeentelijke milieustraat promoten en 
de inzameling van afgedankte kleine elek-
trische apparaten en spaarlampen (e-was-
te) stimuleren. Aan de inzamelactie is een 
wedstrijd gekoppeld. De wedstrijd loopt tot 
en met 31 augustus. Voor meer info kijk op 
https://milieustraat.wecycle.nl 

Wedstrijd
De gemeente Gilze en Rijen maakt via 
deelname aan deze wedstrijd kans op één 

van de 25 sponsorcheques ter waarde van 
€1000,-. De gemeente mag de cheque be-
steden aan een lokaal goed doel. Ook u als 
inwoner maakt kans om zelf een leuke prijs 
te winnen. 

Lokaal goed doel
Dit jaar koos de gemeente Scouting Rijen 
als lokaal goed doel. De Scouting droomt 
van een uitdagend belevenissenbos vol na-
tuurlijke speelelementen. Buitenspelen is 
leuk, leerzaam en gezond. Ieder weekend 
leren 250 Rijense scouts spelenderwijs in, 

met en van de natuur. De sponsorcheque 
van € 1.000,- biedt Scouting Rijen een kans 
om haar droom te verwezenlijken.

Leuke prijzen
Met het inleveren van e-waste op de mili-
eustraat, scoort u als inwoner punten voor 
de gemeente Gilze en Rijen. Onder alle gel-
dige aanmeldingen op alle deelnemende 
milieustraten verloot Wecycle 50 nieuwe 
apparaten. De eerste 100 aanmelders op 
de milieustraat ontvangen bovendien een 
Wecycle-kwartetspel.

Eind mei bestrijding 
luizen en  
eikenprocessierupsen 
Zodra alle bomen vol in het blad staan, start een gecertificeerd 
bedrijf met het bestrijden van luizen en eikenprocessierupsen in 
bomen. Het bedrijf gebruikt hiervoor biologische bestrijdingsmid-
delen. We verwachten dat we eind mei kunnen beginnen. We be-
strijden vooral in het buitengebied op wegen en zandpaden waar 
veel fietsers en wandelaars  komen. Op www.abg-boomonderhoud.
nl staat tegen die tijd de precieze startdatum. 

Overlast?
Heeft u overlast van de eikenprocessierups; meld dit dan bij de 
gemeente via 14 013.
Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen.



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

Hebt u de 
BuitenBeter-app 
al gedownload?
Met deze gratis app kun je problemen in 
de buitenruimte melden, meteen op de 
plek én het moment dat je ze signaleert. 
Stuur een foto mee, zodat direct duide-
lijk is wat er aan de hand is. Download 
de app via www.buitenbeter.nl of via de 
appstore. 

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 onder-
zoek is gebleken dat betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staan ingeschreven. De verhuisaangif-
te 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 ge-
meente.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Hopić, R. 20-01-1977
Zhou, F. 09-11-1990
Ohanyan, A. 30-07-1998

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: 14 0161. 
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-
tekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve 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 beslo-
ten 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 geble-
ken dat de betrokkenen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de BRP staan 
ingeschreven.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Wijnen, D. 09-07-1995
Rosenbrand, D. 29-04-2015
Koffie, S.F. 18-12-1982
Donders, R.A.F. 22-08-1984
Reijven, M.P.J.J. 28-07-1959
Westerman, M.D. 01-05-1991

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Mosstraat 19, bouwen stroloods
Marga Klompélaan 92, plaatsen dakkapel
Dongenseweg 50, ophogen strook grond
Marga Klompélaan 13, bouwen schutting
Hoofdstraat 62, verbouwen kantoorpand 
tot woningen
Stationsplein 6, vernieuwen kozijnen
Pastoor Gillisstraat 34, kappen boom
Bavelseweg ong. (sectie O nr. 1224), kap-
pen 8 bomen en verleggen poel
Aalstraat 20, bouwen woning met garage 
en aanleggen uitrit
Judith Leysterplein 48, bouwen aanbouw 
aan woning
Europalaan 13, uitbreiden Shell-shop (Dé-
lifrance) en carwash
Oranjestraat 75, vergroten 1e verdieping 
woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
Marijkestraat 43B,  kappen boom
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. 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Klein Zwitserland 6, revitaliseren, wijzigen 
en vervangen dakconstructie, dakbedek-
king bedrijfswoning en buitenzwembad
Blokske 22, bouwen woning en aanleggen 
2 uitritten

naast Stationsstraat 126, plaatsen pinbox
Julianastraat 34, bouwen carport
Sjean Vermeulenstraat 3, bouwen dakka-
pellen
Hulteneindsestraat 4, plaatsen windmolen
Marga Klompélaan 92, plaatsen dakkapel
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. 

Volledige meldingen 
Driehoek 16, saneren asbesthoudende 
daken
Broekdijk 60, saneren golfplaten dak
Zaaren 10, vervangen dakplaten van 
schuurtje
Willem Alexanderhof 13, saneren asbest-
platen schuur

Melding akkoord
Middenveld 9, aanleggen gesloten bode-
menergiesysteem
Middenveld 13, aanleggen gesloten bode-
menergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende APV-
vergunningen

Gemeente Gilze en Rijen
*  Verklaring van geen bezwaar kaartleesrit 

‘6 uren van Breda’ op 3 juni 2018

Rijen
*  kampeerweekend V.V. Rijen op 18 mei 

2018 vanaf 17.00 uur tot 20 mei 2018 
om 13.00 uur op sportpark De Vijf Eiken 
in Rijen

*  hardlooponderdeel op de sportdag 
van de basisscholen in Gilze en Rijen 
te organiseren op 24 en 25 mei 2018 
van 8.30 tot 16.00 uur van de Vincent 
van Goghstraat naar de Mgr. Schaep-
manstraat

Gilze
*  The Lodge Lentefeest op 6 mei 2018 van 

12.00 tot 18.00 uur Alphensebaan 14

Hulten
*  Vlooienmarkt op 6 mei 2018 van 7.00 tot 

19.00 uur parkeerterrein van wegrestau-
rant ‘t Vliegveld

Molenschot
*  springconcours voor pony's en paarden 

op 26 mei 2018 van 8.00 tot 24.00 uur 
en 27 mei 2018 van 8.00 tot 22.00 uur in 
de springstal van Dennis Wauben aan de 
Donkstraat 25

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens springconcours voor 
pony's en paarden op 26 mei 2018 van 
10.00 tot 23.45 uur en 27 mei 2018 van 
10.00 tot 21.45 uur in de springstal van 
Dennis Wauben aan de Donkstraat 25

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 23 april 
2018 is besloten een gehandicaptenpar-
keerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord 
met het kenteken te verwijderen, overeen-
komstig het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de locatie 
te hoogte van Frederikplein 28 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.

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 gehandicaptenpar-
keerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord 
met het kenteken te verwijderen, overeen-
komstig het Reglement 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.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Mimosalaan 38 in Rijen. 
Hierbij is rekening gehouden met artikel 
18, eerste lid onder d, van de Wegenver-
keerswet 1994. Zij doen dit door het bord 
E6 met onderbord te plaatsen, met daarop 
het kenteken van het voertuig. Dit gebeurt 
volgens het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990 en zoals aan-
gegeven op de tekening die bij dit besluit 
hoort. Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na publicatiedatum bezwaar ma-
ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. Meer informatie hierover kunt u le-
zen onder het kopje rechtsmiddelen.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


