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Tunnel met vernieuwd station in beeld  
als oplossing voor spoorzone Rijen

De gemeente heeft de samenwerking 
gezocht met het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, de provincie 
Noord-Brabant, NS en ProRail om de 
stationsomgeving te verbeteren en 
knelpunten op te lossen. Een planstudie 
moet antwoord geven op de vraag wat 
er moet gebeuren. Het onderzoek is 
halverwege. Om het onderzoek af te 
ronden moet de gemeenteraad aangeven 
welke oplossing nader onderzocht moet 
worden op haalbaarheid.

Voorkeursvariant
Het college stelt de gemeenteraad voor 
om het alternatief wat de voorkeur heeft 
in de planstudie nader te onderzoeken. 
Het voorkeursalternatief houdt in dat 
een tunnel in de plaats komt van de 
overgang Julianastraat-Stationsstraat. 
De tunnel heeft een doorrijdhoogte van 
3.50 meter en is geschikt voor fietsers 
en voetgangers. De personenauto is er 
te gast. De brandweer kan bij een uitruk 
gebruik maken van de tunnel. Op het 
station zelf verdwijnt het middenperron 
in de voorkeursvariant. Daarvoor in de 
plaats komt aan iedere kant van het 
spoor een perron. De perrons zijn vanuit 
de tunnel bereikbaar. Voor de gemeente 
is deze voorkeursvariant onlosmakelijk 

verbonden met een tunnel op de N631 
Rijen-Oosterhout.

Eerste keuzes
“Het is nu het moment om de eerste 
keuzes te maken, in het belang van de 
verdere ontwikkeling van onze gemeente 
in het algemeen en de spoorzone in 
het bijzonder. Met de keuze voor een 
oplossingsrichting zijn we er nog niet; dan 
begint het pas echt. We gaan deze verder 
uitwerken om uiteindelijk het station en 
de stationsomgeving daadwerkelijk aan 
te passen. Dat doen we samen met onze 
partners en we betrekken zoveel mogelijk 
onze inwoners. De oplossingsrichting die 
we voor ogen hebben, heeft gevolgen 
voor direct omwonenden. Dat beseffen 
we ons terdege. Met hen zijn we en 
blijven we in gesprek over de toekomst.”, 
vertelt wethouder Rolph Dols.

Ruimte nodig
Voor de aanleg van een tunnel moet 
ruimte komen. Daarvoor is het nodig aan 
de Julianastraat een aantal woningen 
op te kopen en te slopen. De gemeente 
is vanaf het begin van de studie in 
gesprek met de omwonenden. Een 
aantal bewoners heeft al aangegeven 
open te staan voor een verhuizing. Dit 

gegeven nemen we mee in het vervolg 
van het onderzoek. Voordat we een 
besluit nemen over het vervolg van 
het onderzoek voert de gemeente 
gesprekken met de omwonenden.

Vervolg
Op 19 juni vergadert de raadscommissie 
Ruimte over de voorgestelde 
voorkeursvariant. Op 9 juli 2018 is het 
aan de gemeenteraad om de opdracht 
te geven om de voorkeursvariant nader 
te onderzoeken. De opdracht in het 
vervolgonderzoek is om de oplossing 
verder uit te werken, de gevolgen voor 
de omgeving in kaart te brengen en aan 
te geven hoeveel het kost. Over een 
jaar moet het onderzoek afgerond zijn 
en is het aan de gemeenteraad om een 
definitief besluit te nemen.

Inloopavond
Op woensdag 27 juni tussen 
19.30 en 21.30 uur is er een 
inloopavond in de publiekshal van 
het gemeentehuis in Rijen. U kunt 
dan op een door u gewenst moment 
binnenlopen via de ingang aan 
de zijkant van het gemeentehuis. 
Projectteammedewerkers zijn 
aanwezig om het project toe te lichten 
en vragen te beantwoorden. 

Meer informatie
Bent u niet in de gelegenheid om naar de 
inloopavond te komen? En heeft u vragen 
over de spoorzone? Of wilt u graag uw 
mening laten horen? Dan kunt u contact 
opnemen met programmamanager 
Sandra Diepstraten. Dat kan per e-mail 
via sandradiepstraten@abg.nl of 
telefonisch via 088-3821119. Of kijk 
op  www.gilzerijen.nl/spoor voor meer 
informatie.

Kalender

Inloopavond kruispunten Marga Klompélaan

Gilze en Rijen vergroot kansen 
voor kinderen om mee te doen
Dansen, muziek maken of toneel spelen, 
voetballen, tennissen of judoën. Ook voor 
kinderen uit gezinnen met een ‘krappe 
portemonnee’ moet dat mogelijk zijn. De 
gemeente Gilze en Rijen biedt hiervoor al 
uitkomst via de Bijzondere Bijstand en de 
Stichting Leergeld. Daar komt nu de onder-
steuning via het Jeugdsport- en Jeugdcul-
tuurfonds bij. Het doel is dat alle kinderen 

mee kunnen doen. 
De drie nieuwe samenwerkingspartners 
hebben een informatiefolder gemaakt over 
de mogelijkheden voor ondersteuning, die 
er zijn voor gezinnen met een krappe por-
temonnee in de gemeente Gilze en Rijen. 
Deze is onder andere te vinden op www.
gilzerijen.nl/meedoenregeling.
De gemeente heeft voor de komende twee 

jaar € 25.000,- in de fondsen gestort. Hier-
van gaat € 15.000,- naar het Jeugdfonds 
Sport en € 10.000,- naar het Jeugdfonds 
Cultuur. Na twee jaar evalueren we de 
samenwerking. Ook Rabobank Tilburg, 
de provincie Noord-Brabant en het Jeugd-
fonds Sport zelf dragen financieel bij aan 
de fondsen.

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 5 en 12 juni 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. 

Extra straatnamen Centrumplan Gilze
Centrumplan Gilze krijgt twee extra straatna-
men: het Tribunepad en de Zijlijn. Omdat het de 
voormalige locatie van Voetbalvereniging Gilze 
betreft, is samen met de Heemkundekring geko-
zen voor deze twee toepasselijke straatnamen.

Zonnepanelen MFA De Molenwiek 
in Molenschot
De gemeente wil zonnepanelen installeren op 
het dak van MFA De Molenwiek in Molenschot. 
Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar 

duurzaamheidsambitie. De gemeenteraad krijgt 
op 9 juli een voorstel om het benodigde geld be-
schikbaar te stellen. 

Samenwerkingsovereenkomst Waterschap 
ecologische verbindingszones (evz’s)
Het college gaat een samenwerkingsovereen-
komst aan met het Waterschap voor de  uitvoe-
ring van de resterende evz's. Dit project voert 
de gemeente uit in een samenwerking met de 
gemeenten van Landstad de Baronie.

Eikenprocessierups  
duikt weer op 
Een gecertificeerd bedrijf heeft in mei de 
eikenprocessierupsen in bomen bestre-
den. Op www.abg-boomonderhoud.nl ziet 
u waar precies. Door het aanhoudende 
warme, vochtige weer duikt de eikenpro-
cessierups toch weer op. Heeft u overlast 
van de eikenprocessierups, meld dit dan 

bij de gemeente via 14 0161 of de Buiten 
Beter App. Wij kijken dan wat wij voor u 
kunnen doen.

Komt u in aanraking met de haren van de 
eikenprocessierups, neem dan contact op 
met uw huisarts.

Veteranendag Hart van Brabant 
2018 in Gilze en Rijen
Op zaterdag 30 juni vindt de Nederlandse 
Veteranendag plaats. Het is een dag waar-
op heel Nederland haar veteranen (inmid-
dels ruim 111.000) bedankt voor hun inzet 
in dienst van vrede en veiligheid, nu en in 
het verleden. In Den Haag vinden er die dag 
allerlei activiteiten plaats, zoals een defilé, 
een vliegshow, infomarkt en een activitei-
tenpark voor kinderen. 
Het gemeentebestuur van Gilze en Rijen 
dankt alle veteranen voor hun inzet en 
wenst de veteranen, die Den Haag bezoe-
ken, een heel fijne dag toe!

Zaterdag 27 oktober in Gilze en Rijen
In oktober organiseert Stichting Veteranen 
Hart van Brabant de ‘Veteranendag Hart 
van Brabant’. Dit jaar vindt deze dag op za-
terdag 27 oktober plaats en onze gemeente 
is gastheer. Noteer deze datum dus alvast 
in uw agenda! In september krijgen alle ve-
teranen uit de deelnemende gemeenten, 
waaronder Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, 
Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en de 
gemeente Dongen, een uitnodiging voor 
deze dag.

Handhaven afval dumpen
Binnenkort beginnen we met het anders 
inzamelen van restafval, namelijk via on-
dergrondse containers. Op een aantal plek-
ken in de gemeente staan deze containers 
al. Het aanbieden van restafval gaat vaak 
goed, maar nog niet altijd. Soms wordt er 
namelijk afval naast de containers achter-
gelaten. Dat is niet de bedoeling en daarom 
gaan we het aanpakken. 

Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met 
omwonenden. Wat gaat er mis en hoe kan 
het beter? We zetten ook handhavers in 
om erachter te komen wie het afval dumpt. 
Overtreders krijgen een boete van 95 euro. 
Heeft u nog andere tips of ideeën om het 
dumpen van afval tegen te gaan? 
Laat het ons weten via 
andersinzamelen@gilzerijen.nl. 

Op dinsdag 26 juni 2018 is er een inloop-
avond over de aanpassing van de kruispun-
ten aan de Marga Klompéstraat. U bent van 
harte welkom tussen 18.30 en 20.00 uur 
in het sportcomplex Den Butter, Hannie 
Schaftlaan 20. Wij leggen dan graag onze 
ideeën aan u uit. Wij willen namelijk de 
maximumsnelheid op de Marga Klompé-
laan terugbrengen van 50 naar 30 km/uur. 
Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid. 

Dat willen we doen door enkele kruis-
punten van de Marga Klompélaan aan te 
passen. Ook de aansluiting met de Mary 
Zeldenrustlaan willen we veranderen. Kunt 
u niet aanwezig zijn tijdens de inloopavond 
en heeft u vragen? Neem dan gerust con-
tact op met de heer Smit, via telefoonnum-
mer 088-3821228 of per e-mail: gertjans-
mit@abg.nl

Inloopavond Spoorzone

Op woensdag 27 juni tussen 19.30 en 21.30 
uur is er een inloopavond in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Rijen over de stand 
van zaken rondom de toekomst van het 
spoor in Rijen. U kunt tussen deze tijdstip-
pen gewoon binnenlopen via de bordeszij-
de van het gemeentehuis.

Ophalen grof afval

Op donderdag 28 juni halen wij het grof 
afval op. Dat doen we alleen als u zich 
hiervoor heeft opgegeven vóór dinsdag 26 
juni voor 12.00 uur. Grof afval laten opha-
len kost € 50,-. U moet dit bedrag vooraf bij 
de aanmelding betalen.

Gemeentehuis eerder gesloten 
op 5 juli
Vanwege een personeelsbijeenkomst is het 
gemeentehuis op donderdag 5 juli vanaf 
15.30 uur niet meer telefonisch bereikbaar. 
De avondopenstelling die dag gaat wel ge-
woon door.
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Bekendmakingen

Voornemen ambtshalve 
opneming adresgegevens als 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen maakt bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 
personen 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 staan 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
Nieborg, G.F.M. 16-11-1970

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkene. Wij ver-
zoeken u binnen 28 dagen na datum pu-
blicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
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 adresgegevens als 
onbekend in BRP
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 hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven.
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Zhou, F 09-11-1990

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

Vestigen voorlopig 
voorkeursrecht Spoorzone Rijen
Het college van de gemeente Gilze en Rij-
en maakt bekend, dat zij op 14 juni 2018 
enkele percelen gelegen in het plangebied 
‘Spoorzone Rijen’ voorlopig heeft aange-
wezen als gronden waarop de Wet Voor-
keursrecht Gemeenten van toepassing is. 
Deze voorlopige aanwijzing is gebaseerd 
op artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Ge-
meenten. Deze aanwijzing loopt vooruit op 
een opvolgend ruimtelijk plan en heeft een 
geldingsduur van maximaal drie maanden. 
Om het voorkeursrecht te laten voortduren 
heeft het college aan de raad voorgesteld 
om de voorlopige aanwijzing te bestendi-
gen. Naar verwachting zal de gemeenteraad 
in haar vergadering van 10 september 2018 
hierover een besluit nemen. Het voorkeurs-
recht betekent dat de eigenaren van de 
aangewezen percelen hun perceel bij ver-
koop eerst te koop moeten aanbieden aan 
de gemeente. Voor de volledige tekst van 
deze bekendmaking verwijzen wij u naar 
de website www.officielebekendmakingen.
nl. De bekendmaking is gepubliceerd in de 
Staatscourant en het Gemeenteblad van 
15 juni 2018. Daar vindt u meer informatie 
over de terinzagelegging van het besluit en 
de mogelijkheden voor het indienen van 
zienswijzen en/of bezwaar.

Attendering bekendmaking 
ontwerp-bestemmingsplan 
‘Broekakkerweg 13’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Broekakkerweg 13’ voor eenieder ter 
inzage te leggen. Dit besluit is op 18 juni 
2018 gepubliceerd op www.officielebe-
kendmakingen.nl. Een ieder krijgt van 19 
juni 2018 tot en met 30 juli 2018 de gele-
genheid een zienswijze in te dienen. U kunt 
het ontwerp bestemmingsplan tijdens ope-
ningstijden inzien in het gemeentehuis van 
Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. U 
kunt het plan ook bekijken op de landelij-
ke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPBroe-
kakkerweg13-ON01. Voor nadere informa-
tie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website www.gilzerijen.nl.

Voorontwerp-bestemmingsplan 
‘Boskamer Vliegende Vennen 
Noord-Oost’
Het voorontwerp-bestemmingsplan maakt 
het mogelijk om in de Vliegende Vennen 
Noord-Oost het woonproject ‘Boskamer’ 
uit te voeren. Het gaat om maximaal 29 wo-
ningen. Het voorontwerp bestemmingsplan 
kunt u raadplegen via www.ruimtelijke-
plannen.nl. Iedereen krijgt de gelegenheid 
een mondelinge of schriftelijke reactie te 
geven. Het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Boskamer Vliegende Vennen Noord-Oost’ 
ligt met ingang van 19 juni 2018 voor zes 
weken ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis in Rijen. Tot en met 30 juli 2018 
kunt u hier uw reactie op geven. Schriftelijk 
kan dit via Postbus 73, 5120 AB Rijen, ter 
attentie van het college van burgemeester 
en wethouders. Voor informatie over dit 
bestemmingsplan kunt u contact opnemen 
met de heer Gorissen. Dit kan per mail via 
michielgorissen@abg.nl of telefonisch via 
088-3821089.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor omgevings-
vergunning
Judith Leysterplein 53, plaatsen tuinhuis 
met overkapping
Broekstraat 77, bouwen schuur/overkap-
ping
Rembrandtlaan 160, in- en verkoop moto-
ren, onderhoud en reparatie
Europalaan, sectie N 899 + 898, bouwen 
bedrijfspand met datacenter 
Raadhuisstraat 3, verplaatsen/bouwen van 
een technische ruimte en het wijzigen van 
de zijgevel (oost)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
Alphenseweg 66, aanleggen oprit

Aanvraag omgevingsvergunning is  
vergunningvrij
Stationsstraat 57, reinigen en schilderen 
voorgevel 
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. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht het 
voornemen hebben het volgende besluit 
te nemen:
Heistraat 10, gedeeltelijk intrekken van de 
milieuvergunning voor wat betreft het ver-
anderen van de inrichting 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 
14 juni 2018 zes weken lang ter inzage in 
het gemeentehuis in Rijen.
Na het maken van een afspraak, met Imne 
Schout, telefoonnummer 088-3821000, 
kunnen de stukken worden ingezien.
Tijdens de periode dat de stukken ter in-
zage liggen, kan iedereen zienswijzen naar 
voren brengen. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Broekakkerweg 9, bouwen carport en ves-
tigen ambulancepost
Pastoor Gillisstraat 34, kappen eikenboom
Mosstraat 19, bouwen stroloods en wijzi-
gen inrichting
Eikenveld 7, bouwen carport, schuur en 
erfafscheiding
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 
Tuinstraat 38, verwijderen asbesthouden-
de platen
Bongelakker 76, saneren asbest dakbe-
dekking
Wierkstraat 20, vervangen dakbedekking 
stal

Verleende 
APV-vergunningen

Rijen
*  Buitenspeeldag in de Pius X-straat op 13 

juni 2018 van 12.00 tot 17.30 uur
*  Kermis/Braderie Mami Azam Moskee op 

23 en 24 juni van 10.00 tot 20.00 uur op 
het grasveld bij Burgemeester Sweens-
plein

*  Wielerronde de Leren Zool op 1 juli 2018 

van 9.00 tot 18.00 uur door de Hoofd-
straat, Heistraat, Schoutstraat, Raadhuis-
plein en Mariastraat

*  Reünie 10 jaar en Familiedag Defensie 
Helikopter Commando op 29 en 30 juni 
2018 van 13.00 tot 20.30 uur op Vliegba-
sis Gilze-Rijen Gebouw 342 C vleugel,in-
clusief het heliplatform 

Gilze
*  Vermetten pupillenkamp vanaf 22 juni 

2018 om 18.00 uur tot 24 juni 2018 tot 
17.30 uur op de voetbalvelden van V.V. 
Gilze op sportpark Verhoven

*  Hardloopgala Gilze op 13 juni 2018 van 
17.30 tot 21.00 uur door diverse straten 
in Gilze

Molenschot
*  Night fever 70 & 80 discoparty op 16 juni 

2018 van 20.00 tot 01.00 uur in de hore-
cagelegenheid van Linberg Park aan de 
Molenschotsebaan 21

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens wielerronde de Leren 
Zool op 1 juli 2018 van 9.00 tot 18.00 
uur in de Pastoor Oomenstraat (naast 
café ’t Boerke)

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Beelstraat 1 in Rijen. Ook 
hebben zij besloten een gehandicapten-
parkeerplaats in het stellen nabij het adres 
Karel Doormanstraat 2 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.


