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Kalender - Vergaderoverzicht gemeenteraad 

Vanaf week 37 vergaderen de raadscom-
missies weer na het zomerreces. De ver-
gaderingen staan gepland voor maandag 
10, dinsdag 11 en woensdag 12 septem-
ber aanstaande. Op maandag 10 sep-
tember staat er om 19.30 uur een extra 
raadsvergadering gepland (voorafgaand 
aan de vergadering van de commissie 
Middelen). De gemeenteraad vergadert 
dan over het aanwijzen van gronden in 
het gebied ‘Spoorzone Rijen’, waarop de 
Wet voorkeursrecht gemeenten van toe-
passing wordt verklaard. De agenda's voor 
deze vergaderingen zijn nog niet definitief 
vastgesteld. Vanaf 3 september kunt u 
deze vinden op de website: www.gilzerij-
en.nl/gemeenteraad. 

De reguliere raadsvergadering is op maan-
dag 1 oktober 2018 om 19.30 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuis-
plein 1 in Rijen. Ongeveer een week voor 
de vergadering kunt u de agenda met alle 
vergaderstukken vinden op: www.gilzerij-
en.nl/gemeenteraad. 

Inspreken
Wilt u inspreken in een raadscommissie 
of raadsvergadering over een onderwerp 
dat op de agenda staat? U kunt zich tot 
op de dag van de vergadering, tot 12.00 
uur ’s middags, melden bij de griffie via: 
Joep.timmermans@gilzerijen.nl of 06-
20011704.

Vergaderingen internet
Vanaf twee dagen na een vergadering, 
kunt u de vergadering terugluisteren via 
de website: gilzerijen.raadsinformatie.nl. 

Meer informatie? 
De gemeenteraad is ook te vinden op so-
cial media via: twitter.com/raadgilzerijen 
en www.facebook.com/gemeenteraadgil-
zerijen

ProRail verbetert spoor  
in gemeente Gilze en Rijen 
Binnenkort werkt ProRail aan het spoor in 
onze gemeente om het spoor te verbete-
ren. Op het spoortraject Breda - Gilze en 
Rijen gaat ProRail een aantal werkzaamhe-
den uitvoeren. Tussen het station Breda en 
het Kleine Vospad/Sportparkweg in Gilze en 
Rijen vernieuwt ProRail een deel van het 
spoor, evenals twee overwegen en diver-
se bovenleidingsportalen. Zo zorgt ProRail 
ervoor dat de treinen betrouwbaar blijven 
rijden. In het schema ziet u waar en wan-
neer er wordt gewerkt.

Overweg tijdelijk afgesloten
Tijdens de werkzaamheden is de overweg 
bij de N631 / Oosterhoutseweg tijdelijk 
afgesloten.  Van 31 augustus (22.00 uur) 
tot en met 3 september (07.00 uur) is een  
halve rijbaan van de spoorwegovergang ge-
sloten. In het geval het nodig blijkt te zijn, 
dan geeft ProRail een omleidingsroute aan 
met gele borden. De overweg blijft verder 
open voor het verkeer.

Waarom werkt ProRail 's nachts?
ProRail werkt vaak 's nachts of in het week-
end, omdat er dan minder of geen treinen 

rijden. De werkzaamheden kunnen geluids-
hinder geven. Ook kunt u last hebben van 
de bouwverlichting.
We begrijpen dat dit voor u vervelend kan 
zijn. Daarom proberen de medewerkers van 
ProRail zoveel mogelijk rekening te houden 
met de omgeving. Bijvoorbeeld door ma-
chines niet langer aan te zetten dan strikt 
noodzakelijk.

Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden er min-
der of geen treinen. Wilt u reizen met de 
trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie 
op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een 
reisadvies op maat, via www.9292.nl of te-
lefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ProRail op. 
U kunt ProRail bereiken via www.prorail.nl/
contact. Of
bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan door-
deweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en 
bij noodgevallen of ernstige overlast na-
tuurlijk ook buiten kantoortijden.

Nieuwe milieupas per 1 september in gebruik
Afgelopen week is de nieuwe milieupas 
bezorgd. Vanaf 1 september gebruikt u het 
nieuwe pasje op de milieustraat. Bovendien 
opent u straks met hetzelfde pasje de on-
dergrondse containers voor restafval. 

Hoe werkt de milieupas op de milieu-
straat?
Vanaf 1 september werkt de milieustraat 
met de nieuwe pas. Het milieupasje dat u 
nu heeft, is dan niet meer geldig. Het be-
drag dat op uw huidige milieupas staat, 
schrijven we automatisch over naar de 
nieuwe milieupas. Naast de milieupas heeft 
u ook een geldig legitimatiebewijs nodig als 
u naar de milieustraat komt. 

Wanneer kan ik deze pas gebruiken bij 
een ondergrondse container? 
U gebruikt de milieupas straks ook voor het 
openen van een ondergrondse container 
voor restafval. Dat kan vanaf het moment 
dat het ‘anders inzamelen’ bij u in de wijk 
van start gaat. Onderaan dit bericht leest u 
wanneer dat is. Dat is ook het moment dat 
u uw grijze restafvalcontainer gebruikt voor 
het PMD-afval. Als u in het buitengebied 
woont, krijgt u op dat moment een nieuwe 
PMD-container. 

Hoe werkt de betaling bij een 
ondergrondse container?
Op elk adres staat één milieupas geregis-
treerd. Elke keer dat u na gebruik de onder-
grondse container sluit, registreert het sys-
teem uw inworp. Het systeem registreert 

automatisch of u een 30-liter-opening of 
een 60-liter-opening gebruikt. Aan het eind 
van het jaar bepalen wij de hoogte van uw 
afvalstoffenheffing. U krijgt, zoals gebruike-
lijk, de rekening via Brabant Water. 

Gaat u verhuizen?
Gaat u verhuizen, dan geeft u dit door aan 
ons Klantcontactcentrum (14 0161). Wij 
blokkeren dan de milieupas. Verhuist u bin-
nen de gemeente, dan krijgt u een nieuwe 
milieupas.

Geen nieuwe pas gekregen?
Heeft u geen nieuwe pas gekregen of heeft 

u vragen over de milieupas of ‘anders inza-
melen’? Bel dan het Klantcontactcentrum 
(14 0161).

Meer informatie over de pas en anders 
inzamelen staat ook op www.gilzerijen.nl/
andersinzamelen.

Start anders inzamelen:
Hulten en 
Molenschot 1 september 2018
Gilze 1 oktober 2018
Rijen-West 1 november 2018
Rijen-Oost 1 december 2018

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

Waar? Wanneer? Wat?
Vanaf de overweg Spoorstraat / Van 31 augustus (22.00 uur) Vernieuwen
Wethouder van Dijklaan in Dorst tot en met bovenleidings-
tot en met de overweg  3 september (07.00 uur), portalen
Oosterhoutseweg / N631 continue werkzaamheden
in Gilze en Rijen 
 
Kleine Vospad / Sportparkweg, Van 31 augustus (23.00 uur) Verwijderen
Gilze en Rijen tot en met 3 september wissel
 (06.00 uur), continue
 werkzaamheden

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 betrokkene niet meer 
woont 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
Schoenmakers, N.J.E. 05-03-1969
Beckhoven, G. 03-08-1987
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 Klantcon-
tactcentrum (KCC) tel: 14 0161. Bij geen re-
actie binnen 28 dagen na dagtekening publi-
catie gaan wij over tot definitieve opneming 
van de adresgegevens onbekend in de BRP.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Hoevenaarsstraat 21, uitbreiden garage en 
plaatsen erfafscheiding
Alphensebaan 95, plaatsen afdak voor zon-
nepanelen
Mary Zeldenrustlaan, Anne Frankplein, 
Constance Gerlingsstraat, kappen 86 bo-
men op gemeentegrond
Bavelseweg 169, verbouwen en uitbreiden 
woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Scholverbos 36, plaatsen hekwerk met he-
dera
Prinsenbosch 56, vervangen dakpannen en 
panlatten van het zadeldak
Europalaan 9-11, kappen 6 bomen

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Langstraatbaan 1 , plaatsen vierde bulktank
Raadhuisstraat 24C, wijzigen van de brand-
compartimentering en het omzetten van de 
winkelfunctie naar woonfunctie op de be-
gane grond
Rielsebaan 41, bouwen aardappelbewaar-
plaats/overkapping

Raadhuisstraat 26, plaatsen signing
Aalstraat 14, bouwen woning en aanleggen 
uitrit
Mgr. Schaepmanstraat 32 A, tijdelijk afwij-
ken van bestemmingsplan t.b.v. leegstands-
beheer
Dongenseweg 50, legaliseren van ophogen 
strook grond
Burg. van Poppelstraat 4, uitbreiden wo-
ning
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
Nieuwstraat 160, saneren asbesthoudende 
golfplaten
Raadhuisstraat 26-28, gedeeltelijk slopen 
hoofdgebouw
Burg. Van Poppelstraat 4, slopen en afvoe-
ren afval
Hippelpad 4, slopen afdak

Melding akkoord
Langstraatbaan 1, veranderen inrichting 
bedrijf
Vossenberg 10, melding activiteitenbesluit 
veranderen bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Ontheffing geluidhinder art. 4:6 
APV 
Datum besluit 15 augustus 2018
Adres Raadhuisstraat 26-28, 5126 CJ Gilze
i.v.m. sloop- en opbouwwerkzaamheden 
winkel

Verleende APV-
vergunningen

Gilze
*  ‘Oldtimerrit Gilze 2018’ op 30 september 

2018 van 08.00 uur tot 17.00 uur in de 
Nieuwstraat vanaf Den Bulk t/m de krui-
sing Lange Wagenstraat en Korte Wagen-
straat

Molenschot
*  ‘KPJ-Bavel Feestweekend’ op 15 septem-

ber 2018 van 19.00 uur tot 01.30 uur en 
op 16 september 2018 van 09.00 uur tot 
23.00 uur op een weide aan Burgtsebaan-
tje 

Hulten
*  Vlooienmarkt op 30 september 2018 van 

07.00 uur tot 19.00 uur op het parkeer-
terrein bij wegrestaurant ’t Vliegveld 

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

voor het schenken van zwakalcoholische 

dranken tijdens ‘KPJ-Bavel Feestweekend’ 
op het weiland aan Burgtsebaantje te 
Molenschot op 15 september 2018 van 
19.00 tot 24.00 uur, 16 september 2018 
van 00.00 tot 01.15 uur en 16 september 
2018 van 09.00 tot 22.45 uur

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 
het adres Karel Doormanstraat 44 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 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 in het of-
ficiële besluit.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


