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Stand van zaken nieuw Luchthavenbesluit 
vliegbasis Gilze-Rijen
Begin dit jaar lag het ontwerp-
Luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-
Rijen ter inzage. De provincie, gemeenten 
rondom de vliegbasis, milieugroepen, 
bedrijven, burgergroepen en 
omwonenden hebben ruim achthonderd 
zienswijzen tegen het ontwerp-
Luchthavenbesluit ingediend. Mede 
op basis van die reacties adviseerde 
een onafhankelijke MER-commissie in 
mei 2018 het Ministerie van Defensie 
dringend om nader onderzoek te doen 
naar meerdere onderdelen uit het 
ontwerp-Luchthavenbesluit.

Uitstel besluit?
Staatssecretaris Barbara Visser heeft 
de Tweede Kamer voorgesteld om een 
nieuw luchthavenbesluit voor vliegbasis 
Gilze-Rijen met drie jaar uit te stellen. 
Binnenkort is de eerste behandeling van 
dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer. “Als 
de wet er komt, heeft Defensie de tijd om 
de onderzoeken te doen die nodig zijn 
voor een aangepast Luchthavenbesluit. 
Ik reken erop dat dat ook gebeurt.”, aldus 
wethouder Rolph Dols.

Nader onderzoek nodig
Nader onderzoek is nodig op de volgende 
onderdelen uit het bekritiseerde 
ontwerp-Luchthavenbesluit:
• Een betere rekenmethode om de 

geluidscirkels rondom de vliegbasis te 
bepalen

• De gevolgen van trillingen van Chinook-
helikopters

• Gebruik van simulatoren als alternatief 
voor bemanningstrainingen

• De gevolgen voor de gezondheid en 
veiligheid voor mensen die wonen 
rondom de vliegbasis

• De daadwerkelijke, noodzakelijke 
tijdelijke reserveruimte op vliegbasis 
Gilze-Rijen voor andere vliegtuigen van 
Defensie.

Verzet blijft
“Het verzet tegen het ontwerp-
Luchthavenbesluit lijkt geluwd. 
Het tegendeel is waar. Bijna 750 
omwonenden tekenden in korte tijd een 
petitie. Enkele betrokken omwonenden 
hebben de petitie op 26 juni aan de 
Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast 

voeren we als volksvertegenwoordigers 
gesprekken met Tweede Kamerleden 
over het Luchthavenbesluit. Daarbij 
brengen we de nadelige gevolgen van het 
ontwerp-Luchthavenbesluit van januari 
2018 en de noodzaak nader onderzoek te 
doen nadrukkelijk onder de aandacht.”, 
vertelt wethouder Rolph Dols.

Meer duidelijkheid
Voor 1 november 2018 moet duidelijk 
zijn, wat de volgende stap van 
Defensie is om te komen tot een nieuw 
Luchthavenbesluit voor vliegbasis 
Gilze-Rijen. Dat is de datum waarop het 
huidige besluit eindigt.

Kalender: Raadsvergadering 

MVO-Prijs 2018
Met een prijs voor ‘Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen’ (MVO), de ‘MVO-
Prijs 2018’, gaan we in de gemeente Gilze 
en Rijen op zoek naar ondernemers die 
hun bedrijfs- en/of productieprocessen zo 
hebben georganiseerd, dat ze bijdragen aan 
een duurzamere samenleving. Deze onder-
nemers nodigen we uit om deel te nemen 
aan de ‘MVO-Prijs 2018’. 
Daarmee inspireren we niet alleen elkaar, 
maar dragen we ook bij aan bewustwording 
en noodzaak van verduurzaming onder alle 
inwoners van de gemeente Gilze en Rijen.

Al vijftien ondernemers 
Ruim vijftien ondernemers uit de gemeente 
Gilze en Rijen hebben zich aangemeld voor 
de ‘MVO-Prijs 2018’. Op de website www.
mvoprijsgilzerijen.nl/deelnemers ziet u alle 
deelnemende bedrijven. 

Hoe verder? 
Op donderdag 5 juli 2018 komt de vakjury 
samen en kiest uit alle aanmeldingen de 
genomineerden. Inwoners van gemeente 
Gilze en Rijen kunnen vanaf half augustus 
via de website stemmen op de genomi-
neerden. Hieruit komt een aantal finalisten. 
Op het ondernemersgala op donderdag 11 
oktober 2018 maakt de jury de winnaars 
bekend. 

Waar vind ik meer informatie?
Op de website www.mvoprijsgilzerijen.nl 
vind u alle informatie over de ‘MVO Chal-
lenge 2018’. Kijk ook eens op de Facebook-
pagina van Samen Bewust (@SamenBe-
wustGilzeRijen). De MVO-Prijs is een idee 
van de gemeente Gilze en Rijen en helpt 
de bewustwording rondom duurzaamheid 
binnen onze gemeente te versterken.

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 19 en 25 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. 

Energietransitie: de Wet Voortgang Energie 
Transitie
Het college neemt kennis van de Wet Voortgang 
Energie Transitie waarmee de aardgasaansluit-
plicht voor woningen is afgeschaft. Er zijn geen 
gebieden in de gemeente waar het college een 
uitzondering voor maakt. 

Persoonlijke aanpak jongerenconsulent 
succesvol
De gemeente Gilze en Rijen wil jeugdwerkloos-
heid aanpakken en voorkomen. Als proef werkt 
vanaf 1 april 2016 een jongerenconsulent bij de 
gemeente. De jongerenconsulent begeleidt jon-
geren (16-27 jaar) naar werk, tussenstations of 
terug naar school. Deze persoonlijke aanpak is 
succesvol. Daarom heeft het college besloten om 
deze jongerenconsulent vanaf 1 juli 2018 struc-
tureel in te zetten.

Proef aanpassing deel paden park Wolfsweide
De wandelpaden in park Wolfsweide in Rijen zijn 
bij nat weer slecht begaanbaar. Op verzoek van 
de bewonerswerkgroep gaat de gemeente een 
deel van de paden als proef aanpassen in de zo-

mer/najaar van dit jaar. Als na de winterperiode 
blijkt dat de paden door de proef zijn verbeterd, 
past het college in 2019 het overige deel van de 
wandelpaden aan.

Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017
Het college heeft ingestemd met het ‘Jaarverslag 
Wet Kinderopvang 2017’ van de gemeente Gilze 
en Rijen. Het college stuurt het jaarverslag toe 
aan de onderwijsinspectie en ter kennisname 
aan de gemeenteraad.  In het jaarverslag legt 
de gemeente verantwoording af over de wijze 
waarop uitvoering is gegeven aan de taak om toe 
te zien op de kwaliteit van de kinderopvang. In de 
toezichtinformatie is te lezen, dat er in 2017 geen 
handhavingstrajecten zijn geweest. Alle nieuwe 
aanvragen zijn op tijd afgehandeld. 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Het cliëntervaringsonderzoek Wet maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo) over 2017 is afge-
rond. Inwoners, die als cliënt te maken hebben 
met een voorziening van de Wmo, hebben aan-
gegeven hoe die voorziening voor hen heeft uit-
gepakt in de praktijk. Over de meeste onderdelen 
is zo'n 80% of meer van de cliënten positief.  

Voorbereiding algemene ledenvergadering  
VNG
Het college heeft kennisgenomen van het pro-
gramma van de algemene ledenvergadering van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
zich hierop voorbereid. Het college is kritisch 
over de afspraken over het Inter-Bestuurlijk Pro-
gramma (IBP), vooral omdat de extra middelen 
dreigen op te gaan aan de uitgaven van het so-
ciale domein en niet meer beschikbaar zijn voor 
nieuwe taken. 

Digitale nieuwsbrief AZC 
Gilze verschenen
Om u op de hoogte te houden over de 
ontwikkelingen op de opvanglocatie Gil-
ze, brengt het Centraal Orgaan Asielzoe-
kers regelmatig een digitale nieuwsbrief 
uit. Afgelopen week is een nieuwe editie 
verschenen met daarin aandacht voor de 
laatste ontwikkelingen op het Asielzoekers 
Centrum (AZC). Bent u benieuwd naar de 
inhoud van de nieuwsbrief? U vindt hem 
op onze gemeentelijke website. Om de 

nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen, 
stuur u een mail naar azcgilze@coa.nl.

Tien tips ter voorkoming 
van stank en maden in de 
groenbak
Als het warm blijft kan het afval in de 
gft-container gaan stinken of erger nog, er 
kunnen vliegen en maden in de container 
komen.
Hieronder geven we tien tips om dit te 
voorkomen en te bestrijden:
• Koop slim in! Zo hoeft u zo min mogelijk 

etensresten weg te gooien.
• Leg onderin een pagina van een oude 

krant of stro. Dan blijft de container 
droog.

• Gebruik de container alleen voor groen-
te-, fruit- en tuinafval en etensresten. 

• Verpak etensresten in krantenpapier.
• Vliegen houden niet van sterke of frisse 

geuren. Zorg voor een lekker luchtje in de 
container. Gebruik bijvoorbeeld luchtver-
frisser of een oude panty met mottenbal-
len, die u weghaalt als u de container laat 

legen.
• Doe het gft-afval niet te nat in de contai-

ner en wissel het keukenafval regelmatig 
af met een laagje droog tuinafval.

• Zet de container zo mogelijk in de scha-
duw en zet de deksel op een kier. Dit 
voorkomt stank en broeden.

• Maak de container regelmatig schoon 
met heet water en groene zeep of een 
scheutje azijn.

• Toch maden in de groenbak? Leg Hedera 
(een klimopsoort) in de bak. Een tak in de 
container doodt de aanwezige maden. Of 
spuit de container in met azijn.

• Bent u met vakantie? Laat de container 
leeg en schoon achter.

Meer informatie over afval. 
Kijk op www.gilzerijen.nl/afval

Maandag 9 juli is de laatste gemeente-
raadsvergadering voor het zomerreces. In 
deze vergadering bespreekt de gemeen-
teraad onder andere de voorkeursvariant 
voor de ontwikkeling van de spoorzone 
in Rijen. Begin september zijn de eerste 
commissievergaderingen na het zomerre-
ces gepland.

De raadsvergadering is in de raadzaal van 
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Rij-

en en begint om 19.30 uur. Ongeveer een 
week voor de vergadering staan de volledi-
ge agenda's met alle stukken op de website 
www.gilzerijen.nl/gemeenteraad. 

Inspreken
Wilt u inspreken over een onderwerp dat 
op de agenda staat, dan kunt u dat op de 
dag van de vergadering tot 12.00 uur ’s 
middags melden bij de griffier: Joep.tim-
mermans@gilzerijen.nl of 06-20011704.

Vergaderingen internet
U kunt alle vergaderingen vanaf twee da-
gen erna terugluisteren via de eerder ge-
noemde site: gilzerijen.raadsinformatie.nl

Social media
De gemeenteraad is ook te volgen via:
www.facebook.com/gemeenteraad-
gilzerijen
https://twitter.com/raadgilzerijen 

Meld problemen in de buitenruimte 
via de BuitenBeter app 
Problemen die u buiten tegenkomt, geeft u 
eenvoudig en snel met uw smartphone aan 
de gemeente door. Ligt er ergens een losse 
stoeptegel, ziet u kapotte bankjes of andere 
vernielingen? Is de straatverlichting stuk? 
Meld het dan via de BuitenBeter-app. Als u 
een foto meestuurt, dan is direct duidelijk 
wat er aan de hand is. Op deze manier kun-

nen onze medewerkers sneller actie onder-
nemen om het probleem op te lossen. Ze 
hoeven niet altijd meer op locatie te gaan 
kijken. Op de foto is immers al duidelijk 
waar het om gaat.

Download de app via www.buitenbeter.nl 
of via de appstore. Of scan de QR-code  
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Voornemen ambtshalve 
opneming adresgegevens 
onbekend 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 betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar 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
T.N. Rasolonjatovo 12-03-1990
A.C. Rasolonjatovo 12-02-2017
M.G.A. Pagie 17-06-1968
P.A.M. Ballemans 11-12-1959

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 onbekend 
in de BRP.

Beschikking ambtshalve 
opneming adresgegevens 
onbekend BRP

Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten met ingang van 06 juni 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
Damen, Y.I. H. H.  07-07-1982
van Boekel, T.G.M.M. 07-03-2013

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

Voorontwerp bestemmingsplan 
Vliegende Vennen Noord-Oost 
Fase III
Dit voorontwerpbestemmingsplan maakt 
het mogelijk om in de Vliegende Vennen 
het deelproject Vliegende Vennen Noord 
Oost Fase III te realiseren. Het voorontwerp 
bestemmingsplan gaat vergezeld van de 
verschillende onderzoeken. Het vooront-
werp bestemmingsplan kunt u raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Eenieder krijgt de gelegenheid een mon-
delinge of schriftelijke inspraakreactie in te 
dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan 
Boskamer Vliegende Vennen Noord-Oost 
ligt met ingang van 3 juli 2018 voor 6 weken 
ter inzage, tot en met 14 augustus 2018. 
Uw inspraakreactie moet binnen deze ter-
mijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelij-
ke inspraakreactie kenbaar maken aan het 
college van de gemeente Gilze en Rijen, 
Postbus 73, 5120 AB Rijen. 
Voor informatie over dit bestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met de heer Go-
rissen, per mail via michielgorissen@abg.nl 
of telefonisch via 088-3821089.

Op 10 juli 2018 organiseren we een inloop-
avond over dit project. Deze inloopavond 
vindt plaats in sportcomplex Den Butter 
aan de Hannieschaftlaan 20 te Rijen. U bent 
vanaf 19.00 van harte welkom. 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Burgemeester Krollaan 14, kappen bomen
Broekdijk 52,veranderen milieu- inrichting
Bavelseweg 114, installeren ontijzerings-
installatie, bouwen schuur en watersilo en 

aanleggen van een waterbassin en uitrit
Scholverbos 36, plaatsen hekwerk
Statenlaan 86, kappen 2 bomen
van Heinsbergstraat 76, plaatsen dakkapel 
achtergevel
Stationsstraat 18, wijzigen van een pand 
met bedrijfswoning naar 2 appartementen
Prinsenbosch 56, restaureren dak gebouw 
56
Aalstraat 12, kappen boom
Broekstraat 46, verbouwen huis, stalge-
deelte en tuin
Raadhuisstraat 24c, wijzigen brandcompar-
timentering
Leibeemd nabij nummer 36 & 54, kappen 
2 bomen
Mosstraat 23A, aanbrengen verharding 
t.b.v. overkluizen b-watergang
Atalanta 76 & 78, samenvoegen gesplitste 
woning tot één woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter 
inzage.

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Judith Leysterplein 48, bouwen van een 
aanbouw op de begane grond
Annie M.G. Schmidtplein 9, aanleggen 
tweede uitrit
Aalstraat 20, bouwen woning met garage 
en aanleggen uitrit
Raadhuisstraat 3, verplaatsen/bouwen van 
een technische ruimte en het wijzigen van 
de zijgevel
Oranjestraat 75, vergroten eerste verdie-
ping

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 
Bongelakker 19, vervangen asbest golfpla-
ten
Bongelakker 17, saneren van een asbest-
houdend golfplaten dak
Wouwerbroek 9, vervangen dakbedekking
Willem Alexanderhof 14, vervangen asbe-
stgolfplaten
Willem Alexanderhof 19, verwijderen as-
best golfplaten

Melding akkoord
Provinciënbaan 25, starten inrichting
Rielsebaan 41, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende Drank- en 
Horecavergunning
26 juni 2018, Rijksweg A58 2a 5126 RX Gilze

Verleende horeca-
exploitatievergunning
26 juni 2018, Rijksweg A58 2a 5126 RX Gilze

Verleende APV-
vergunningen

Gilze en Rijen
*  Collecte Stichting Volg de Wens van 23 

juli tot en met 28 juli 2018

Gilze
*  ZoMaar 2018 op 7 juli 2018 van 21.30 

tot 24.00 uur en 8 juli 2018 van 24.00 tot 
01.00 uur op een weiland naast Alphen-
seweg 18 

Hulten
*  Vlooienmarkt op 15 juli 2018 van 07:00 

tot 19.00 uur op parkeerterrein van weg-
restaurant ’t Vliegveld aan Rijksweg 25 

Rijen
*  Beach event op 7 juli 2018 van 13.00 tot 

24.00 uur en 8 juli 2018 van 00.00 tot 
01.00 uur en van 11.00 tot 18.00 uur op 
RHV-Beachvelden aan Sportparkweg 21 

Molenschot
*  Braderie op 22 juli 2018 van 08.00 tot 

21.00 uur op camping Linberg Park aan 
Molenschotsebaan 21

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Braderie op 22 juli 2018 
van 08.00 uur tot 21.00 uur op Linberg 
Park

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Karel Doormanstraat 68 in 
Rijen. Hierbij is rekening gehouden met 
artikel 18, eerste lid onder d, van de We-
genverkeerswet 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  
vragen. 

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


