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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 8  en 15 mei 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. 

Verkoop bouwkavels aan Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)  
De Vliegende Vennen
Het college heeft besloten om bouwkavels in 
Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen te ver-
kopen aan de leden van de CPO ‘De Vliegende 
Vennen’. In totaal gaat het om tien bouwkavels.

Memo aanpak kwaliteitsplan integraal beheer 
openbare ruimte
In een kwaliteitsplan legt de gemeente vast vol-
gens welke kwaliteitsbeelden de gemeente de 
openbare ruimte onderhoudt. Het plan dat de 
gemeente nu gebruikt is van 2005 en is verou-
derd.  Het college wil het kwaliteitsplan aanpas-

sen en stuurt hiervoor een memo naar de com-
missie Ruimte om uit te leggen hoe ze hiermee 
aan de slag gaat.

Voortgangsrapportage woningbouw-
ontwikkelingen 2018 en volgende jaren.
Het college heeft de ‘voortgangsrapportage 
woningbouwontwikkelingen 2018 en volgende 
jaren’ vastgesteld. De raadscommissie Ruimte 
ontvangt de rapportage ter kennisname. 

Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018
Het college heeft ingestemd met de afvalstof-
fenverordening Gilze en Rijen 2018. Het college 
stuurt de verordening door aan de gemeente-
raad, zodat de raad de verordening kan vaststel-
len. 

Memo ‘Zorg voor onze bomen’
Het college heeft een memo vastgesteld, waarin 
zij onderbouwt op welke manier de gemeente 
Gilze en Rijen omgaat met bomen. Op deze ma-
nier wil de gemeente bijdragen aan een kwalita-
tief duurzaam bomenbestand. 

Jaarstukken 2017 definitief
Het college stelt de jaarstukken 2017 vast en ver-
stuurt deze naar de raads- en commissieleden. 

Controle hondenbelasting 
Bent u in het bezit van één of meerdere 
honden? Dan moet u hondenbelasting be-
talen. De gemeente gaat controleren of u 
uw hond heeft aangemeld. Hiervoor komt 
een controleur bij u langs. De controleur 
kan zien of uw hond bij ons in het bestand 
staat.  

Vrijstelling
U hoeft geen hondenbelasting te betalen 
als u een blindengeleidehond heeft of een 
hond van de stichting Sociale Honden voor 
Gehandicapten Nederland.

Aanmelden van uw hond
Heeft u een hond en heeft u daarvan nog 
geen aangifte gedaan? Dan adviseren wij 
u dit snel te doen. Voor het doen van een 
aangifte kunt u het aangifteformulier hon-
denbelasting invullen en opsturen. U vindt 
het formulier op onze website  www.gilze-

rijen.nl/hondenbelasting. U kunt uw hond 
via de website ook digitaal aanmelden. U 
heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Wat zijn de kosten?
- Voor een eerste hond €   48,84
- Voor een tweede hond €   97,68
- Voor iedere hond boven 
 het aantal van twee € 146,52

Anders afval inzamelen
In de loop van 2018 gaan we over op een 
andere manier van het inzamelen van ons 
restafval. Het herbruikbare afval (GFT-, 
PMD-afval en oud papier) blijft de gemeen-
te aan huis ophalen. Het restafval brengt u 
zelf weg naar een ondergrondse afvalcon-
tainer bij u in de buurt. Hieronder vindt u 
antwoorden op veel gestelde vragen. 

Wat verandert er in de kosten?
Huidige situatie
De afvalstoffenheffing bestaat uit twee on-
derdelen:
1.  U betaalt jaarlijks een vast bedrag van 

€ 79,08. Dit noemen we het vastrecht. 
Met het vastrecht wordt de milieustraat 
en de inzameling van de herbruikbare 
afvalstromen bekostigd.

2.  Daarnaast betaalt u voor elke keer dat 
u de GFT-container en/of restafvalcon-
tainer laat legen. 

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie bestaan uw kosten uit 
ook uit twee onderdelen:
1.  U betaalt jaarlijks een vast bedrag, het 

vastrecht. Dit blijft € 79,08.
2.  U betaalt straks € 3,- per vuilniszak die 

u in de ondergrondse container werpt. 

Op een aantal locaties, zoals bij senioren-
woningen en appartementencomplexen, 
komen containers met twee inwerp-ope-
ningen. In deze containers kunt u ook een 
kleine (30 liter) vuilniszak kwijt. Een zak 
weggooien in de kleine opening kost € 
1,50 per zak. Wanneer u uw afval dus goed 
scheidt, houdt u maar weinig restafval over 
en betaalt u ook minder dan iemand die 
het afval niet goed scheidt. Zo heeft u zelf 
invloed op de kosten. U kunt overigens ge-
bruik maken van alle ondergrondse contai-
ners in de gemeente.

Let op: De gemeenteraad neemt in juni een 
definitief besluit over de tarieven. Deze ta-
rieven zijn dan ook onder voorbehoud.

Buitengebied
Woont u in het buitengebied dan behoudt 
u uw restafvalcontainer. Deze legen we 
eens in de 4 weken. U betaalt dan voor elke 
keer dat u de container laat legen.

Per wanneer?
De wijzigingen gaan in op het moment dat 
het anders inzamelen bij u van start gaat. 
Wij informeren u hier tijdig over.

Meer informatie
Op www.gilzerijen.nl/andersinzamelen 
vindt u nog meer vragen en antwoorden. 
Heeft u aanvullende vragen? Stuur uw 
vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl 
of bel met de gemeente via 14 0161.

Twee Kunstroutes in Gilze en Rijen
In de gemeente Gilze en Rijen staan op verschillende plaatsen 
mooie kunstwerken. We hebben alle kunstwerken in beeld ge-
bracht en op kaart gezet. Met mooie foto’s en interessante tek-
sten zijn deze kunstwerken gebundeld in twee nieuwe routes. Het 
is zeker de moeite waard om de werken eens te gaan bekijken. U 
kunt dit nu doen samen met de app “Brabant vertelt”, die u gratis 
kunt downloaden. 

Langs de routes komt u prachtige gedichten tegen, allerlei soorten 
kunstwerken, kapelletjes en natuur. Kunstroute Gilze is 7 km lang en 
Kunstroute Rijen 11 km. Beide routes zijn geschikt als wandel- en 
als fietsroute. De routes lopen natuurlijk door de dorpen Gilze en 
Rijen, maar ook door een deel van Molenschot en Hulten. Meer 
informatie over de routes vindt u op www.brabantvertelt.nl. 

Activiteitenkalender

Dinsdag 22 mei: vergadering Raadscom-
missie Ruimte, 19.30 uur gemeentehuis 
Rijen

Woensdag 23 mei: vergadering Raadscom-
missie Samenleving, 19.30 uur gemeente-
huis Rijen

Donderdag 24 mei: vergadering Raadscom-
missie Middelen, 19.30 uur gemeentehuis 
Rijen

Sportcomplex Den Butter
Nieuwsgierig naar het nieuwe sportcom-
plex? Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 
gaan de deuren voor het publiek open. U 
bent van harte welkom om het sportcom-
plex te komen bekijken en te ervaren. Voor 
jong en oud is er van alles te beleven. Het 
uitgebreid weekendprogramma vindt u op 
onze website www.gilzerijen.nl. 

Internationale oefeningen op 
Vliegbasis Gilze-Rijen 
Van 23 mei tot en met 6 juni en van 18 juni 
tot en met 22 juni is het Defensie Helikop-
ter Commando van de Koninklijke Lucht-
macht gastheer voor twee internationale 
oefeningen. In deze periode ontvangt vlieg-
basis Gilze-Rijen ongeveer 500 militairen en 
diverse helikopter- en (jacht)vliegtuigtypen 
uit verschillende landen.

Oefening in mei
De militairen die meedoen aan de eerste 
oefening komen onder andere uit Ne-
derland, Spanje, Frankrijk, Verenigd Ko-
ninkrijk, Polen, Italië, België en Zweden. 
Tijdens de oefening staat het redden van 
vliegertuigbemanningen, die in vijande-
lijk gebied terecht zijn gekomen centraal. 
Vanuit Vliegbasis Gilze-Rijen vertrekken 

de vliegtuigen om in Nederland en België 
gestrande vliegtuigbemanningen op te pik-
ken. De vliegbewegingen zijn overdag. Op 
het militaire oefenterrein ‘Vijf Eiken’ verblij-
ven gedurende de oefening ongeveer 300 
Engelse militairen in een bivak.

Oefening in juni
Van 18 tot en met 22 juni 2018 oefenen 
Nederlandse en Amerikaanse civiele en mi-
litaire specialisten op Vliegbasis Gilze-Rij-
en diverse calamiteitenprocedures. In het 
kader van deze training doen drie Ameri-
kaanse Black Hawk gevechtshelikopters en 
een C-17 transportvliegtuig Vliegbasis Gil-
ze-Rijen aan. Meer informatie over deze en 
de bovenstaande oefening vindt u op www.
defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

Aanvraag ‘lintje’
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! 
Wie kandidaten voor de ‘lintjesregen 2019’ 
wil aanmelden, kan het beste eerst bellen 
met Rian Anssems van het Cluster Commu-

nicatie, 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 daar-
voor moet doen. Wilt u vooraf wat meer 
informatie over aanvraagprocedure, voor-
waarden, beoordeling van de aanvraag en 
de afwikkeling? Kijk dan op www.gilzerijen.
nl/onderscheiding 

Drugspand gesloten
Een woning aan de Baroniestraat in Rijen is 
voor de duur van 2 maanden gesloten van-
wege een overtreding van de Opiumwet. 
De politie trof er 121 hennepplanten aan. 
Deze waren verstopt in een ondergrondse 
ruimte onder de achtertuin. Met deze tijde-
lijke sluiting wil de gemeente Gilze en Rijen 
een eind maken aan drugsoverlast vanuit 
deze locatie. 

Ervaart u drugsoverlast?
Drugs gaan gepaard met overlast en crimi-
naliteit. De gemeente Gilze en Rijen en de 
politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. Uw 
hulp als inwoner is welkom. Maak een mel-
ding als u drugsoverlast ervaart. Dat kan bij 
de politie via telefoonnummer 0900-8844. 
Het kan ook geheel anoniem via Meld Mis-
daad Anoniem (telefoonnummer 0800-
7000). 



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. 

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

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 19-04-2018 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
Talarczyk, A.R. 09-08-1969
Uwumarogie, E.I. 04-02-1979
Ehigiator, A.O. 08-05-2009
Ehigiator, T.U.  06-05-2011
Strzelecki, R.B. 01-04-1968
Bahtimur, E. 23-02-1994
Smit, W.H.G. 11-01-1976

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 bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 
persoon ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven. 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
Ligtenberg, J.A.W.M. 09-12-1963

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) via tel: 
140161. Bij geen reactie binnen 28 dagen 
na dagtekening publicatie gaan wij over 
tot definitieve opneming van de adresge-
gevens onbekend in de BRP.

Bekendmaking vaststelling 
wijzigingsplan Dongenseweg 25 
in Rijen
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders heeft op 8 mei 2018 het wijzigingsplan 
Dongenseweg 25 in Rijen vastgesteld. Be-
langhebbenden hebben van 22 mei 2018 
tot en met 2 juli 2018 de gelegenheid om 
beroep in te stellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.WPdon-
gensewg25-VG01. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke web-
site, www.gilzerijen.nl 

Bekendmaking  
ontwerp-bestemmingsplan  
Horst 58 te Gilze 
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Gilze en Rijen heeft 
in zijn vergadering besloten het ontwerp 
van het bestemmingsplan ‘Horst 58 te 
Gilze’ voor eenieder ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 9 mei 2018 gepubliceerd 
op www.officielebekendmakingen.nl. Een 
ieder krijgt van 15 mei 2018 tot en met 25 
juni 2018 de gelegenheid een zienswijze 
in te dienen. U kunt het ontwerp-bestem-
mingsplan 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.BPHorst58. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u naar de gemeente-
lijke website, www.gilzerijen.nl.

Bekendmaking vaststelling 
‘Verordening Starterslening’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend, dat 
de raad van deze gemeente in zijn verga-
dering van 3 mei 2018 heeft vastgesteld de 
‘Verordening Starterlening Gilze en Rijen 
2018’.
Deze verordening geeft kopers met weinig 
geld de mogelijkheid om eventueel toch 
een hypothecaire lening(en) af te sluiten 
om een goedkope woning te kopen. De 
verordening geldt voor mensen die een wo-
ning willen kopen in Gilze en Rijen, met een 
koopsom in de categorie “goedkoop”. De 
starterslening is 20 % van de aanschafkos-
ten, maximaal € 30.000,-. De verordening 
treedt in werking op 25 mei 2018 en ligt 
voor iedereen ter inzage in het gemeente-
huis in Rijen. De verordening staat ook op 
onze website, www.gilzerijen.nl. 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Stationsstraat 57, reinigen en schilderen 
voorgevel
Eikenveld 5, aanbouwen woonkamer/keu-
ken
Liesbeth Tilanusplein 10, plaatsen opbouw 
op bestaande garage
Ingediende aanvragen liggen niet ter in-
zage. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Pastoor van Limbergenplein 1, uitbreiden 
berging
Alphensebaan 70, kappen 5 bomen
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. 

Volledige meldingen 
Schoorveken 60, saneren asbesthoudend 
dak
Windvang 19, saneren asbestplaten schuur
Willem Alexanderhof 21, saneren asbest-
platen schuur

Willem Alexanderhof 20, saneren asbest-
houdende platen
Bessemeindseweg 22A, saneren asbest-
houdende dakplaten
Zwarte Dijk 56 A, slopen bijgebouw
Mosstraat 25 en 36, geheel slopen en sane-
ren asbest van bedrijfsgebouwen

Melding akkoord 
Beneluxbaan 10, Melding Activiteitenbe-
sluit, veranderen inrichting
Rijksweg A58 2a, Melding Activiteitenbe-
sluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Aanvragen vergunningen
Gilze
*  ‘Zomaar 2018’ van Stichting Zo104 op 

7 juli 2018 van 21.30 tot 01.00 uur op 
een weiland links van Alphenseweg 18 
in Gilze

Molenschot
*  CD-presentatie Delano Bisschops op 12 

mei 2018 tussen 20.00 tot 02.00 uur 
binnen de horeca van Linberg Park

*  Night Fever 70’s en 80’s discoparty op 
16 juni 2018 van 20.00 tot 02.00 uur 
binnen de horeca van Linberg Park.

*  Linberg Party XL op 11 augustus 2018 
van 20.00 tot 02.00 uur binnen de ho-
reca van Linberg Park

*  Braderie op 27 juli 2018 van 08.00 tot 
21.00 uur op de eigen locatie van Lin-
berg

Rijen
*  braderie van de Islamitische Stichting 

Nederland (Imami Azam Moskee) op 
23 juni 2018 van 10.00 tot 20.00 uur op 
het Burgemeester Sweensplein in Rijen

*  kindervoorstelling van Stichting Natuur-
Podium Gilze Rijen op 25 juli 2018 van 
13.00 tot 16.30 uur op het terrein achter 
Atletiekvereniging Spiridon aan de Vijf 
Eikenweg in Rijen

*  kindervoorstelling zomer van Stichting 
NatuurPodium Gilze Rijen op 15 augus-
tus 2018 van 12.00 tot 17.00 uur op het 
terrein achter Atletiekvereniging Spi-
ridon aan de Vijf Eikenweg in Rijen

Verleende vergunningen
Gilze 
*  Wielerweekeind Gilze op 9 juni 2018 van 

12.00 tot 01.00 uur en op 10 juni 2018 
van 12.00 tot 23.00 uur. 

*  garageverkoop Gilze op 27 mei 2018 van 
9.00 tot 17.00 uur op diverse plaatsen in 
Gilze

Molenschot
*  Pinkster zeepvoetbaltoernooi op 21 mei 

2018 op het voetbalveld van sportpark 
‘t Hoogeind

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens het Wielerweekend Gil-
ze op 9 en 10 juni 2018 op het Bisschop 
de Vetplein in Gilze

*  ontheffing art. 35  Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens het ‘KPJ Gilze Feest-
weekeind’ op 16, 17, 18 en 19 augustus 
2018

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


