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Ophalen grof afval
Op 23 augustus halen wij het grof afval op. Dat doen we alleen als u zich hiervoor heeft 
opgegeven vóór dinsdag 21 augustus, 12.00 uur. Grof afval laten ophalen kost € 50, -.  
U moet dit bedrag vooraf bij de aanmelding betalen.

Gemeente voorstander 
statiegeld op blikjes en 
plastic flesjes
Steeds meer organisaties en bedrijven 
spreken zich uit voor statiegeld op blikjes 
en plastic flesjes. Ook de gemeente Gilze en 
Rijen is voorstander en heeft zich aangeslo-
ten bij de ‘Statiegeldalliantie’. “Statiegeld 
is een bewezen en effectieve maatregel. 
Daarom is de gemeente Gilze en Rijen 
voorstander van de uitbreiding van de sta-
tiegeldregeling. Statiegeld op PET-flesjes en 
blikjes levert effectief een bijdrage aan het 

verminderen van zwerfafval. Het levert ook 
grondstoffen op om te hergebruiken of re-
cyclen. Statiegeld heffen helpt om bij ieder-
een verdere bewustwording te ontwikkelen 
en bevordert de verandering van gedrag. 
Kortom, de uitbreiding van de statiegeld-
regeling draagt bij aan het voorkomen en 
scheiden van afval”, vertelt wethouder Ari-
ane Zwarts (duurzaamheid). Meer informa-
tie: www.statiegeldalliantie.org. 

Vrijwilligers NS-Station Gilze-Rijen 
introduceren (GPS)-wandeling 
Van Oosterheide via de Boswachterij 
Dorst naar NS-station Gilze-Rijen. Dat is 
op hoofdlijnen de route van een nieuwe 
wandelroute door de bossen tussen Oos-
terhout en Rijen. Vrijwillige gastheren en 
gastvrouwen van het stationsgebouw van 

NS-station Gilze-Rijen bieden deze wande-
ling aan. De wandeling is elf kilometer lang.  
Meer weten over de wandeling? Kom dan 
langs in het stationsgebouw op NS-station 
Gilze-Rijen of kijk op www.toerlezjoere.nl. 

Voorbereiding invoering ‘anders inzamelen’ 
in volle gang
We gaan in de loop van het jaar over op een andere 
manier van afval inzamelen. Restafval brengt u straks 
naar een ondergrondse container. Achter de schermen is 
de verandering in volle gang en de laatste weken is een 
aantal stappen gezet.

Ondergrondse containers
Inwoners van de gemeente konden een inspraakreactie indienen 
tegen de voorgestelde containerlocaties in gemeente Gilze en Rij-
en. Alle reacties zijn zorgvuldig behandeld en de indieners van de 
reacties ontvangen deze week een antwoord. Verandert er een 
containerlocatie in uw directe omgeving? Of is er een nieuwe 
containerlocatie gepland in uw de directe omgeving? Dan krijgt u 
daarover een brief. Alle containerlocaties vindt u op www.gilzerijen.
nl/andersinzamelen.

Plaatsing ondergrondse containers 
We plaatsen de ondergrondse containers in drie fases:
Hulten en Molenschot: 27 augustus t/m 31 augustus 2018
Gilze: 27 augustus t/m 14 september 2018
Rijen: 8 oktober t/m 19 oktober 2018

Start anders inzamelen
Hieronder ziet u wanneer we in uw dorp starten met anders in-
zamelen:
Hulten en Molenschot:  1 september 2018
Gilze:  1 oktober 2018
Rijen-West:  1 november 2018
Rijen-Oost:  1 december 2018

Nieuwe milieupas
Alle inwoners van de gemeente krijgen een nieuwe milieupas. Met 
deze pas kunt u straks alle ondergrondse containers in de gemeente 
openen. Ook gebruikt u deze nieuwe pas op de milieustraat. De 
nieuwe milieupas en meer informatie over het gebruik van de pas 
ontvangt u volgende week in een aparte brief. 

Nieuwe containers aan huis
Op dit moment heeft u een grijze container voor het restafval. 
Vanaf het najaar 2018, wanneer het anders inzamelen is ingevoerd, 
verzamelt u in deze container het PMD-afval: plastic verpakkingsaf-
val, metalen verpakkingen en drankenkartons. Deze container kunt 
u, net als uw container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), elke 
twee weken laten legen. Uw oud papier kunt u één keer per vier 
weken blijven aanbieden. In juni heeft u kunnen doorgeven of u 

een ander formaat container wenst voor deze afvalstromen. Alle 
inwoners krijgen binnenkort een brief met meer informatie over 
de nieuwe containers en wanneer de containers worden gewisseld.  

Woont u in het buitengebied?
Bewoners van het buitengebied van Rijen, Gilze, Molenschot en 
Hulten blijven de restafvalcontainer gebruiken en krijgen een nieu-
we container voor het PMD-afval. Zij krijgen binnenkort een brief 
met meer informatie over de nieuwe containers.

Maatwerk voor de hoogbouw
Ook alle bewoners van appartementen en gestapelde bouw bren-
gen hun restafval straks naar een ondergrondse container. Om zo 
weinig mogelijk restafval over te houden, zorgen we dat er voor-
zieningen komen om PMD-afval, GFT-afval en oud papier goed te 
kunnen scheiden. Per gebouw is gekeken naar een oplossing op 
maat. Inwoners van appartementen en gestapelde bouw krijgen 
binnenkort een brief met informatie over de nieuwe situatie.  
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Kijk op www.gilzerijen.nl/
andersinzamelen of mail uw vraag naar andersinzamelen@
gilzerijen.nl.

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

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming adresgegevens als 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten met ingang van 04 juli 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
Rasolonjatovo, T.N. 12-03-1990
Rasolonjatovo, A.C. 12-02-2017
Pagie, M.G.A. 17-06-1968
Ballemans, P.A.M. 11-12-1959

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

Voornemen ambtshalve 
opneming adresgegevens als 
onbekend in BRP
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 staat 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
Zhou, L. 24-06-1973
Pianova, N.N. 26-06-1972

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.

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Nieuwstraat 113a te Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben in haar ver-
gadering besloten het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 113a te Gil-
ze’ voor eenieder ter inzage te leggen. Dit 
besluit is op 23 juli 2018 gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. Een ie-
der krijgt van 24 juli 2018 tot en met 3 sep-
tember 2018 de gelegenheid een zienswijze 
in te dienen. U kunt het ontwerp-bestem-
mingsplan tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raad-
huisplein 1 in Rijen. U kunt het plan ook be-
kijken op de landelijke website www.ruim-
telijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.0784.BPnieuwstraat113a-ON02. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de gemeentelijke website, www.gilzerijen.
nl.

Bestemmingsplan Nieuwstraat 63 
te Gilze
Door initiatiefnemer is een herziening van 
het bestemmingsplan voor de locatie opge-
steld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld 
van de verschillende onderzoeken. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en bij-

behorende stukken liggen van 31 juli 2018 
tot en met 10 september 2018 gedurende 
zes weken ter inzage. U kunt het bestem-
mingsplan gedurende bovengenoemde pe-
riode tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuis-
plein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raad-
plegen via de website www.gilzerijen.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke 
vragen dient u een afspraak te maken met 
de behandelend medewerker, de heer K. 
Berger, bereikbaar via tel.: 088-3821014.

Tijdens de ter inzage termijn kan door be-
langhebbenden een beroepschrift inge-
diend worden tegen het vastgestelde plan 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan gedurende de beroepstermijn 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State een ver-
zoek doen tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening. U moet uw beroepsschrift 
motiveren, dateren en ondertekenen. U 
bent een belanghebbende indien:
- u tijdig een zienswijze ingediend heeft te-

gen het ontwerp bestemmingsplan en/of 
het besluit om (g)een ontwerp exploita-
tieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);

- u geen zienswijze ingediend heeft en, 
aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs 
niet in staat bent geweest een zienswijze 
in te dienen tegen het ontwerp bestem-
mingsplan en/of het besluit om (g)een 
ontwerp exploitatieplan vast te stellen;

- uw beroepsschrift betrekking heeft op 
een eventuele wijziging van het bestem-
mingsplan ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan. U hoeft dan geen 
zienswijze tegen het ontwerp bestem-
mingsplan te hebben ingediend.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Wilhelminastraat 42, verbouwen woonhuis
Annie M.G. Schmidtplein 9, aanleggen 
extra uitrit
Europalaan 9-11, 5121 DH, kappen 6 bo-
men
Annie M.G. Schmidtplein & Fannie Blan-
kers Koenstraat, bouwen 26 woningen
Heuvelstraat (sectie L 3816), bouwen 15 
appartementen
Raadhuisstraat 26, 5126 CJ, plaatsen sig-
ning
Korte Wagenstraat 9, plaatsen dakkapel
Atalanta 26, kappen boom

Doe de ‘Zonnescan Brabant’! 
Samen met u als inwoner willen we de ge-
meente duurzamer maken. De ‘Zonnescan’ 
is hier een goed voorbeeld van. Want wilt 
u weten of uw dak geschikt is voor zon-
nepanelen? En woont u in de provincie 
Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de 
‘Zonnescan Brabant’. Dit is een initiatief van 
de provincie Noord-Brabant. Ruim 41.000 
Brabanders gingen u voor.

Aan de slag
Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek 
op de digitale kaart uw adres op. Als u op 
uw huis klikt, krijgt u informatie over de 
hoeveelheid energie die zonnepanelen op 
uw dak kunnen opwekken. Ook de kosten 
van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt 
besparen op de energierekening zijn me-
teen te zien. 
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Vossenberg 10, bouwen agrarische loods
Mgr. Schaepmanstraat 32, leegstandsbe-
heer
Lijndonk 1A, bouwen mestvergistingsin-
stallatie
Hoek Rembrandtlaan/Spoorlaan Noord 
(A 8906), Haansbergseweg t.h.v. nr. 51 (B 
4620),  Jagilstraat (L 2946), kappen 3 bo-
men
Heuvel Gilze (sectie K3618), kappen 4 bo-
men
Blokske 24, plaatsen dakkapel
Memlingstraat 1, verplaatsen erfafschei-
ding
Broekstraat 46, gedeeltelijk vervangen 
hoofgebouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inza-
ge. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Mgr. Schaepmanstraat 28, verbouwen en 
vergroten garage
Leibeemd 18, vervangen ramen
Heistraat 4, verbouwen en wijzigen huidig 
pand tot woning 
van Heinsbergstraat 76, plaatsen dakkapel
Bavelseweg 170, oprichten zorgboerderij 
als nevenactiviteit en plaatsen 2 woonunits

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Wendel/Valenbraak Gilze (K 3367) en Bur-
gemeester Sweensplein Rijen (A 4425)
snoeien boom en kappen boom 
tegenover Langstraatbaan 1, kappen 2 bo-
men
Europalaan 13, uitbreiden Shell-shop (Dé-
lifrance)
Judith Leysterplein 53, plaatsen tuinhuis 
met overkapping
Hoofdstraat 62 en 62B en Kerkepad 1 t/m 
7 (sectie A nrs. 7450 en 7451), verbouwen 
en wijzigen gebruik kantoorpand tot 7 ap-
partementen en commerciële ruimten en 
plaatsen gaashekwerk
Oranjestraat 13A, bouwen garage met car-
port
Leibeemd 36 en 54, kappen 2 bomen
Broekstraat 77, bouwen schuur/overkap-
ping
Laagstraat 109b, wijzigen pannendak naar 
rieten dak

Atalanta 76 en 78, samenvoegen gesplitste 
woning tot één woning
Aalstraat 12, kappen boom
Statenlaan 86, kappen 2 bomen
Leibeemd 18, vervangen kozijnen
Burgemeester Krollaan 14, kappen bomen
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen deze besluiten, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen
Nieuwstraat 64, afvoeren losse asbestpla-
ten
Broekstraat 77, slopen schuur
Wethouder Van den Wildenbergstraat 36, 
saneren asbest
Hilsondishof 12, verwijderen en afvoeren 
asbestplaten
Jeroen Boschstraat 24, afvoeren asbest-
platen
Chaamseweg 31, saneren asbest
Europalaan 9-11, saneren van asbest en slo-
pen van een bedrijfswoning en bedrijfshal
achter Zwarte Dijk 52, (sectie B5638), slo-
pen 5 opstallen en saneren asbest

Besluit aanmeldnotitie 
milieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in 
het kader van de Algemene wet bestuurs-
recht en de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo), besloten dat voor 
deze activiteit geen Mer hoeft te worden 
opgesteld:
Adres
Lijndonk 1A  te Molenschot,
V.O.F. Melkveehouderij Van Poppel
Omschrijving voorgenomen activiteit
het realiseren van een mono-vergistingsin-
stallatie bij de bestaande melkrundveehou-
derij aan Lijndonk 1a in Molenschot,

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 1 augustus tot 13 septem-
ber 2018 ter inzage bij de gemeente Gilze 
en Rijen.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een voorbereidingsbesluit, 
waartegen geen direct bezwaar of beroep 
open staat.
U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoor-
delingsbesluit kenbaar maken in de hierop 

volgende procedure van het uiteindelijke 
besluit, te weten de vergunning in het ka-
der van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht.

Drank- en Horecavergunning
Hannie Schaftlaan 20 

Horeca-exploitatievergunning
Hannie Schaftlaan 20 

Gedeeltelijk intrekken van de 
vergunning voor de activiteit 
milieu 
Heistraat 10, gedeeltelijk intrekken van de 
milieuvergunning betreft de op het buiten-
terrein geplaatste container
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. 

Verleende APV-vergunningen

Gilze
*  Aangespannendag Gilze op 24 augustus 

2018 van 16.00 tot 21.00 uur, 25 augus-
tus 2018 van 09.00 tot 24.00 uur en 26 
augustus 2018 van 08.00 tot 24.00 uur 
op het weiland op de hoek van Alphen-
sebaan, Altenaweg en Maastrichtsebaan

Rijen
*  Straatfeest op 1 september 2018 van 

12.00 tot 24.00 uur in de Suze Groene-
wegstraat  

Molenschot
*  St. Anna kermis op 26 t/m 28 juli 2018 

van 16.00 tot 01.00 uur en 29 juli van 
10.00 tot 22.00 uur in de kern van Mo-
lenschot

*  Braderie op 12 augustus 2018 van 10.00 
tot 16.30 uur op camping Heidelust 

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Aangespannendag Gilze 
op het weiland op de hoek van Alphense-
baan, Altenaweg en Maastrichtsebaan op 
24 augustus 2018 van 16.00 tot 21.00 uur, 
25 augustus 2018 van 09.00 tot 24.00 uur 
en 26 augustus 2018 van 08.00 tot 24.00 
uur

*  ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens St. Anna kermis in de kern 
van Molenschot op 26 t/m 28 juli 2018 
van 16.00 tot 01.00 uur en 29 juli 2018 
van 10.00 tot 22.00 uur

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 
de volgende adressen:
* Clara Wichmannstraat 31 in Rijen
* Karel Doormanstraat 42 in Rijen
* Marga Klompélaan 82
* Oranjeplein 48
* Zaaren 110
* Zaaren 114
Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, 
eerste lid onder d, van de Wegenverkeers-
wet 1994.
Zij doen dit door het bord E6 met onderbord 
te plaatsen, met daarop het kenteken van 
het voertuig. Dit gebeurt volgens het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990 en zoals aangegeven op de te-
kening 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 van het 
betreffende verkeersbesluit.

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats
Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen burge-
meester en wethouders van Gilze en Rijen 
ter openbare kennis dat op 1 augustus 2018 
is besloten
een gehandicaptenparkeerplaats (op ken-
teken) op te heffen. Zij doen dit door het 
bord E6 met onderbord met het kenteken 
te verwijderen, overeenkomstig het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van 
Van Heinsbergstraat 48 in Gilze.
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 van het 
betreffende verkeersbesluit.

Aanwijzen brom/fietspad
Gelet op het bepaalde in artikel 2, 15 en 18 
van de Wegenverkeerswet 1994 en gelet 
op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Weg-
verkeer, het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en de Algemene wet 
bestuursrecht heeft het college van burge-
meester en wethouders van Gilze en Rijen 
op 16 juli 2018 besloten:
• het pad langs de Warande, van de Strijp 

tot aan Sportpark Verhoven, als brom/
fietspad aan te wijzen, zulks door het 
plaatsen van de borden G12a, overeen-
komstig bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 
1990.

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 van het 
betreffende verkeersbesluit.


