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Inloopavond Project provinciale weg N631 
Oosterhout - Rijen
De provincie Noord-Brabant nodigt belang-
stellenden uit voor een inloopavond over 
het project N631 (Vijf Eikenweg / Ooster-
houtseweg) op woensdag 13 juni 2018. De 
provincie wil de weg namelijk verbeteren 
en u daarover informeren. 

Spoorwegovergang Rijen
De technische staat van de N631 tussen 
Oosterhout en Rijen laat zien, dat de weg 
toe is aan vernieuwing. De provinciale weg 
kent ook een aantal verkeerskundige- en 
veiligheidvraagstukken, waar een oplossing 
voor moet komen. U kunt dan denken aan 
de combinatie spoorwegovergang/kruising 
met de Nassaulaan in Rijen, de kruising met 
de toekomstige snelfietsroute tussen Breda 
en Tilburg, de kruising met de Ketenbaan 
en een aantal fietsoversteken. Het doel 
van dit project is de weg veiliger en onder-

houdsvrij te maken voor de komende tien 
jaren. 

Oplossingsrichtingen
De provincie voert samen met ingenieurs-
bureau Antea Group een studie uit naar op-
lossingen voor alle vraagstukken. Zij werken 
hiervoor nauw samen met de gemeente 
Gilze en Rijen, de gemeente Oosterhout en 
ProRail. Samen hebben zij onderzocht wel-
ke oplossingsrichtingen er voor de N631 en 
de spoorwegkruising zijn en welke oplos-
singsrichtingen voldoende kansen bieden 
om verder uit te werken. Aan omwonenden 
en andere betrokkenen vragen we nu om 
een reactie op die oplossingsrichtingen. 

Inloopavond
Op 13 juni tussen 17.00 en 20.00 uur is er 
een inloopavond in ‘Gasterij de Seterse 

Hoeve’ aan de Vijf Eikenweg 56 in Ooster-
hout. U kunt tussen deze tijdstippen op een 
door u zelf gekozen moment binnenlopen. 
Medewerkers van het Projectteam N631 
zijn aanwezig om het project toe te lichten 
en om uw vragen te beantwoorden. 

Meer informatie
Bent u niet in de gelegenheid om naar de 
inloopavond te komen? En heeft u vragen 
over de N631? Of wilt u graag uw mening 
kenbaar maken? Neemt u dan contact op 
met omgevingsmanager Iris Erkens van de 
provincie Noord-Brabant. Zij is bereikbaar 
via het e-mailadres: IErkens@brabant.nl 
of telefonisch via 06-18 30 33 17. Of kijk 
op www.brabant.nl/n631 voor meer in-
formatie. Via deze website kunt u zich ook 
aanmelden voor digitale nieuwsberichten 
over het project.

Activiteitenkalender

Maandag 11 juni
Gemeenteraadvergadering om 19.30 uur 
in de raadzaal

Maandag 18 juni
Vergadering Commissie Middelen om 19.30 
uur in de raadzaal

Dinsdag 19 juni
Vergadering Commissie Ruimte om 19.30 
uur in de raadzaal

Woensdag 20 juni
Vergadering Commissie Samenleving om 
19.30 uur in de raadzaal

‘Onkruid borstel’-
werkzaamheden in de wijken 
De komende weken gaat de gemeente 
weer onkruid van de verharding ‘wegbor-

stelen’. Een borstelwagen borstelt het on-
kruid los en veegt het direct op. Vanaf 28 
mei ging de borstelwagen in Rijen-Oost op 
pad. De komende weken volgt de rest van 
onze gemeente. De volgorde van borstelen 
is: Rijen-Oost , Rijen-West , Rijen-Zuid, Mo-
lenschot en tenslotte Gilze. De veegwerk-
zaamheden nemen ongeveer vijf weken in 
beslag.

Hoe gaan wij te werk?
De borstelwagen volgt de meest efficiënte 
route. Onze veegwagen volgt de borstelwa-
gen in deze periode om al het losgekomen 

vuil en onkruid direct op te vegen. In de 
hele periode dat wij onkruid borstelen, 
wijkt de veegroute af van het veegschema 
zoals u dat normaal van ons gewend bent. 

Uw medewerking gevraagd
Om ervoor te zorgen dat wij alles goed 
onkruidvrij kunnen maken, vragen wij uw 
medewerking. U helpt de borstelwagen 
door de parkeerplaatsen in uw straat zo 
veel mogelijk vrij te houden als wij komen 
borstelen. De gemeente zet een informa-
tiebord (zoals op de foto) neer als wij in uw 
wijk komen borstelen. 

Taxus-taxi
Heeft u taxus in uw tuin staan en gaat u die 
snoeien? Lever dit snoeisel dan in bij ‘Taxus 
Taxi’. Zo draagt u bij aan de strijd tegen kan-
ker! In het snoeisel zit namelijk de belang-
rijke stof ‘taxol’. Deze stof remt de groei 
van kanker en er worden chemokuren van 
gemaakt. Vanaf 4 juni haalt Stichting Taxus 
Taxi dit snoeiafval gratis bij u op (minimaal 

één volle kruiwagen). U kunt de gesnoeide 
taxus uit uw tuin verzamelen in speciale big 
bags. De big bags kunt u gratis ophalen bij 
diverse uitgiftepunten in onze gemeente. 
Welke dat zijn, vindt u op www.taxustaxi.nl. 
Heeft u de big bags al in huis van een vorige 
keer, dan kunt u deze nog gebruiken. U doet 
toch ook mee aan de strijd tegen kanker?! 

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 22 mei en 29 mei 2018 en we geven 
er een korte toelichting op. Hoewel deze samen-
vattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er 
geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen 
geven immers een beknopt beeld van de beleids-
stukken waarover het college heeft besloten. 
Voor vragen kunt u terecht bij de groep Commu-
nicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117. 

Aanvraag omgevingsvergunning kappen vijf 
bomen aan Rijksweg 111B in Rijen
Het college verleent de omgevingsvergunning 
voor het kappen van vijf bomen aan de Rijksweg 
111B in Rijen. Door het kappen van de bomen 
is de aanleg van een ecologische tuin mogelijk. 

Regio Tilburg Regionale samenwerking 
leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie-
functie (RMC)
Het college heeft opdracht gegeven aan Regio 
Tilburg Regionale samenwerking leerplicht RMC 
tot het uitvoeren van een verkenning leerplicht 
en RMC. Deze opdracht heeft als doel dat de 
taakverdeling en samenwerking aansluit op 
jongeren, ouders en scholen. 

Tijdelijke huisvesting basisschool De Vijf Eiken
Het college heeft ingestemd met de tijdelijke 
huisvesting van basisschool De Vijf Eiken. De tij-
delijke locatie is aan de Leuvenstraat 5 in Rijen, 
op de eerste verdieping. 

Begroting ABG-organisatie 2019
De ABG-organisatie is de ambtelijke organisatie 
voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nas-
sau en Gilze en Rijen. Het bestuur van de ABG 
heeft een begroting opgesteld voor 2019. Het 
college legt de begroting voor aan de raad en 
stelt de raad zo in staat eventuele opmerkingen 
bij de begroting te maken in de vorm van een 
zienswijze.

Antwoord op vragen over 
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 ge-
meente aan huis ophalen. Het restafval 
brengt u zelf weg naar een ondergrondse 
afvalcontainer bij u in de buurt. Wij kunnen 
ons voorstellen dat deze wijziging vragen 
oproept. Daarom delen wij antwoorden op 
veel gestelde vragen met u.

Waar komen de ondergrondse afval-
containers voor het restafval? 
Alle inwoners hebben hierover onlangs 
een brief ontvangen. Op de website www.
gilzerijen.nl/andersinzamelen kunt u de 
voorlopig gekozen locaties ook bekijken. De 
plattegrond met locaties ligt bovendien ter 
inzage in het gemeentehuis in Rijen.

Hoe kan ik reageren op de voorgestelde 
locaties? 
Bent u het niet eens met een locatie en/
of heeft u een beter alternatief? Stuurt u 
dan vóór 13 juni 2018 uw reactie naar an-
dersinzamelen@gilzerijen.nl. Geef daarbij 
uw naam, adres, postcode en woonplaats 

aan met een telefoonnummer waarop we 
u kunnen bereiken. Vermeld ook het ‘num-
mer’ van de betreffende containerlocatie. 
Dit nummer staat boven de plattegrond 
vermeld. Als u een suggestie heeft voor 
een alternatieve locatie, kunt u dit ook 
aangeven. 

Wat doet de gemeente met de binnen-
gekomen reacties?
Na 13 juni 2018 hebben we een compleet 
beeld van alle reacties. We zullen aan de 
hand van deze reacties bekijken of aange-
dragen alternatieve locaties/aanpassingen 
mogelijk zijn. Het college stelt uiteindelijk 
de definitieve locaties vast. Vervolgens in-
formeren wij iedereen die een reactie heeft 
ingediend. Voor de start van ‘het anders in-
zamelen’ informeren we u per brief over 
wat er voor u verandert en per wanneer 
dat ingaat.

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.

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 

Milieustraat ook verzamel-
punt kringloopspullen
Zoals u ongetwijfeld weet, kunt u overtol-
lige spullen die nog in goede staat zijn een 
tweede leven geven. U kunt deze spullen 
naar de kringloopwinkel brengen. Sinds 
kort kunt u kringloopspullen ook op de 
milieustraat inleveren. Op de milieustraat 
staat een speciale container waar u deze 
spullen in kwijt kunt. Door samen te werken 
willen de kringloopwinkels en de gemeente 
bijdragen aan een duurzamer gebruik van 
goederen.

Hoe werkt het?
Bent u op de milieustraat om spullen weg 
te brengen? Bijvoorbeeld een bank, een 
koffiezetapparaat of tuinset? En zijn die 
nog bruikbaar? Dan kunt u die in de spe-
ciale container deponeren. De plaats van 

de container is tegenover de plek waar u 
tuinafval kwijt kunt. 
Let wel: u betaalt hiervoor de gebruikelijke 
bijdrage voor restafval. 

Bent u in de buurt van één van de drie 
kringloopwinkels, dan kunt u natuurlijk ook 
daar eerst langs gaan om de bruikbare spul-
len af te geven. Dit is namelijk wel gratis. 
De kringloopwinkels vindt u op de volgende 
adressen in onze gemeente: 
*  La Poubelle, Haansbergseweg 22, 
 5121 LJ in Rijen;
*  Hebbes, Broekkakkerweg 10A, 
 5126 BD in Gilze;
*  Abema de Snuffelhal, Parallelweg 14, 

5121 LD in Rijen.
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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 on-
derzoek is gebleken, dat betrokkenen niet 
meer wonen op het adres waar zij volgens 
de BRP staan ingeschreven. De verhuis-
aangifte 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
Damen, Y.I.H.H. 07-07-1982
Van Boekel, T.G.M.M. 07-03-2013
Schmitz, R. 08-12-1970
Erol, E. 01-11-1999

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 publi-
catie uw verhuizing door te geven aan het 
Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161. Bij 
geen reactie binnen 28 dagen na dagteke-
ning publicatie gaan wij over tot definitieve 
opneming van de adresgegevens als onbe-
kend 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 09-05-2018 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
Ohanyan, A. 30-07-1998
Hopić, R. 20-01-1977

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

Attendering bekendmaking 
bestemmingsplan Rielsebaan 41 
in Gilze
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen stelden op 15 mei 2018 het bestem-
mingsplan Rielsebaan 41 in Gilze gewijzigd 
vast. Dit besluit is op 4 juni 2018 gepubli-
ceerd via www.officielebekendmakingen.
nl. Belanghebbenden hebben van 5 juni 
2018 tot en met 16 juli 2018 de gelegen-
heid om beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.WPrielse-
baan41-VG01. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website 
www.gilzerijen.nl 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Dongenseweg 50 (sectie M nr. 778), 
aanleggen paardrijbak met hekwerk
Mgr. Schaepmanstraat 28, verbouwen 
garage
Leibeemd 18, vervangen ramen
Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
Wendel/Valenbraak in Gilze en Burge-
meester Sweensplein in Rijen, kappen 2 
bomen

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Rijksweg 111B, kappen 5 eikenbomen
Broekstraat 72, tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan 
Johannes van Dreghtstraat 18, plaatsen 
dakkapel

Belle van Zuylenstraat 1 t/m 11, 5122 LG 
en Annie M.G. Schmidtplein 3 t/m 9 5122 
LC, bouwen 10 CPO-woningen en aanleg-
gen 10 uitritten
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 
Willem Alexanderhof 15, saneren asbest-
houdende golfplaten
Warande 25, saneren asbest dakplaten
Voorstraat 25, verwijderen asbesthoudend 
materiaal
Biestraat 1a, verwijderen asbesthoudend 
dak
Hertogenstraat 6, verwijderen asbesthou-
dend materiaal
Willem Alexanderhof 16, verwijderen as-
besthoudende golfplaten

Besluit aanmeldnotitie milieueffect-
rapportage 
Broekdijk 52, Hulten: geen m.e.r.-plicht 
voor veranderen inrichting 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Melding akkoord 
Spoorlaan Noord 92, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende 
APV-vergunningen

Gilze en Rijen
*  Verklaring van geen bezwaar toertocht 

HomeRide op 24 juni 2018

Rijen
*  Opening sportcomplex Den Butter op 

25 mei van 19.30 tot 22.00 uur, op 26 
mei van 08.00 tot 22.00 uur en 27 mei 
van 08.00 tot 18.00 uur aan de Hannie 
Schaftlaan 20

*  Albert Heijn Rondje Rijen op 2 juni 2018 
van 16.00 tot 21.00 uur door de Stations-
straat, Constance Gerlingsstraat, Mary 
Zeldenrustlaan, Marga Klompélaan, 
Zwarte Dijk, Tuinstraat en Hoofdstraat  

*  Street Styles op 2 juni 2018 van 12.00 tot 
22.00 uur op het plein voor A16 aan het 
A. Adriaansenpad

*  Brocante Garden Fair op 3 juni 2018 van 
10.00 tot 16.00 uur bij Garden Master 
aan de Zwarte Dijk 60

*  Brommer toertocht Rijen op 3 juni 2018 
van 12.00 tot 21.00 uur op de parkeer-
plaats van het Raadhuisplein 

*  Avondvierdaagse Rijen op 5, 6 en 7 juni 
2018 van 18.15 tot 22.00 uur en 8 juni 
2018 van 18.15 tot 22.30 uur met als 
start- en finishpunt aan de Mgr. Schae-
pmanstraat 32

*  Ratatouille 2 op 10 juni 2018 van 10.00 
tot 17.00 uur op het gemeentelijk terrein 
achter Atletiekvereniging Spiridon aan de 
Vijf Eiken 

*  Vita wandelvierdaagse van 27 tot en met 
29 augustus 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

Gilze
*  Feestweekend De Keienbijters op 15 juni 

2018 van 17.00 tot 23.00 uur, op 16 juni 
van 10.00 tot 01.00 uur en op 17 juni van 
11.00 tot 18.30 uur op het grasveld aan 
het Hubertusveld in Gilze

*  Gilse Proeftuin op 23 juni 2018 van 16.00 
tot 00.45 uur in het Mollebos

Hulten
*  Rommelmarkt the Chump op 24 juni 

2018 van 11.00 tot 15.00 uur

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Feestweekend De Kei-
enbijters op 15 juni van 17.00 tot 21.00 
uur, op 16 juni van 13.00 tot 16.00 uur 
en van 18.00 tot 00.45 uur en op 17 juni 
van 13.00 tot 18.00 uur

*  ontheffing art.35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens De Gilse Proeftuin op 23 
juni 2018 van 16.00 tot 00.45 uur in het 
Mollebos

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Gagelrijs 77 in Rijen. Hierbij 

is rekening gehouden met artikel 18, eer-
ste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 
1994. Zij doen dit door het bord E6 met on-
derbord te plaatsen, met daarop het kente-
ken van het voertuig. Dit gebeurt volgens 
het Reglement Verkeersregels en Verkeer-
stekens (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.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Stationsstraat 82 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.

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 17 mei 
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 Clara Wichmannstraat 29 in 
Rijen. 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.


