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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 27 augustus en 4 september 2018 
en we geven er een korte toelichting op. Hoewel 
deze samenvattingen met zorg zijn samenge-
steld, 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. 

Memo ‘Bewoners roepen gemeente op met tips 
voor bewuster insectenbeheer’
Zeven inwoners van gemeente Gilze en Rijen 
stuurden de gemeenteraad brieven over bewus-
ter insectenbeheer. De brieven zijn een initiatief 
van Natuurmonumenten. In een memo legt het 
college uit wat zij doet voor insecten en waar nog 
kansen voor verbetering zijn. Het college stuurt 
de memo door naar de commissie Ruimte voor 
de vergadering van 11 september 2018.

Subsidie basisondersteuning 2019
Het college stelt het subsidieplafond basisonder-
steuning 2019 vast op € 1.291.148,- en verwerkt 
dit in de gemeentebegroting 2019. De gemeente 

wil namelijk dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving. Alle inwoners die (nog) niet mee 
kunnen doen, helpt de gemeente. Om deze am-
bitie waar te maken, werkt de gemeente samen 
met vrijwilligers en beroepskrachten. Ook ver-
leent de gemeente subsidies voor activiteiten en 
ondersteuning die hieraan bijdragen. 

Voortgang verbouwing De Boodschap 
Onder leiding van Stichting Culturele Centra Gilze 
en Rijen (CCGR) wordt gewerkt aan een plan voor 
verbouw van De Boodschap. Het bouwplan met 
financiële onderbouwing is nog niet gereed. Het 
college praat de commissie Samenleving op 12 
september bij over de voortgang.

Ophalen grof afval
Op 20 september halen wij het grof af-
val op. We komen alleen langs als u zich 
hiervoor vóór dinsdag 18 september vóór 
12 uur heeft opgegeven. Grof afval laten 
ophalen, kost € 50, -.  U moet dit bedrag 
vooraf bij de aanmelding betalen.

Spreekuur BOA’s
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) vinden persoonlijk contact met u, 
als inwoner van de gemeente, belangrijk. 
Daarom hebben zij wekelijks een spreek-
uur. Tijdens dit spreekuur kunt u hen vra-
gen stellen of een melding doen. De BOA’s 
houden in principe iedere woensdag van 

18.00 tot 19.00 uur spreekuur. Dit spreek-
uur is op de locatie waar op dat moment 
de ‘Meldbox’ van de gemeente Gilze en Rij-
en staat. Via Twitter@abg_boa maken de 
BOA’s actuele informatie over het spreek-
uur en de locatie van de Meldbox bekend.

Mantelzorgcompliment 2018
De gemeente wil mantelzorgers graag in 
het zonnetje zetten voor alle hulp die zij 
hun naaste bieden. Daarvoor is het mantel-
zorgcompliment bedoeld; een cadeaubon 
ter waarde van € 100,- die u kunt besteden 
bij winkels en horeca in onze gemeente. 

Aanmelden
Bent u mantelzorger? Meld u zich dan aan 
voor het mantelzorgcompliment 2018! Dat 
kan tot 31 december 2018. Bent u lid van 
het Lokaal Steunpunt Mantelzorg? Dan 
hoeft u niets te doen. U komt automatisch 
in aanmerking voor het mantelzorgcom-
pliment. Bent u geen lid van het Lokaal 
Steunpunt Mantelzorg, download dan het 
aanvraagformulier via  de website www.gil-
zerijen.nl/mantelzorg. U kunt het formulier 
ook ophalen in het gemeentehuis en bij de 
bibliotheek in Rijen, De Schakel in Gilze, De 
Molenwiek in Molenschot en The Chump 
in Hulten. 

Ook jongere mantelzorgers
Jonge mantelzorgers (tot en met 23 jaar) 
kunnen zich aanmelden via: coradenbes-

ten@abg.nl  of via telefoonnummer 088 
– 38 21 135. In overleg met de jonge man-
telzorger kijken we naar een persoonlijke 
invulling van het compliment. Kijk voor 
meer info op www.gilzerijen.nl/mantelzorg.

MVO-Challenge van start!
September staat in het teken van de 
MVO-Challenge. Dit is een wedstrijd 
voor alle ondernemers in de ge-
meente Gilze en Rijen, die duurzaam 
werken en die Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen (MVO). Deze 
wedstrijd vindt voor de allereerste 
keer in onze gemeente plaats. 

Waarom een MVO-Challenge?
Het doel van deze wedstrijd is om inzich-
telijk te maken wat ondernemend Gilze en 
Rijen al doet aan duurzaamheid. Een ander 
doel is om elkaar te inspireren op het ge-
bied van duurzaamheid in de breedste zin 
van het woord. Het kan dan gaan van de 
inzet van zonnepanelen tot bijvoorbeeld 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
binnen een organisatie.

Welke ondernemers doen mee?
Elke ondernemer uit de gemeente Gilze 
en Rijen kon meedoen aan de wedstrijd. 
Zij konden hun bedrijf daarvoor zelf op-

geven. In totaal zijn er 22 aanmeldingen 
binnengekomen. Een speciaal aangestelde 
vakjury heeft hieruit 14 genomineerden 
geselecteerd. Deze 14 bedrijven voeren nu 
volop campagne om zoveel mogelijk stem-
men te verzamelen. Daarmee kunnen zij 
de MVO-Challenge winnen. Wilt u weten 
welke ondernemers mee doen? Kijk dan op 
www.mvoprijsgilzerijen.nl.

Stem ook!
Alle inwoners van de gemeente Gilze en Rij-
en kunnen hun stem uitbrengen op één van 
de genomineerde duurzame ondernemers. 
Dit kan de hele maand september! Ga hier-
voor naar de website: www.mvoprijsgilze-
rijen.nl/stemmen.

Winnaar?
Tijdens de Week van de Duurzaamheid 
wordt de winnaar van de MVO-Challenge 
bekend gemaakt. Op donderdag 11 oktober 
tijdens het MVO-gala reikt de vakjury de 
MVO-prijs uit.

Uitvoering beplantingsplan ‘Parkdeel 
Centrumplan Gilze’
In overleg met omwonenden en Natuur- 
en Landschapsvereniging Gilze en Rijen 
(NLGR) heeft de gemeente een beplan-
tingsplan voor het ‘Parkdeel Centrum-
plan Gilze’ opgesteld. Het beplantingsplan 
versterkt de kwaliteit van de groene zone 
rondom het Parkdeel en geeft bomen de 
ruimte om te groeien. Om dit voor elkaar 
te krijgen, laat de gemeente bomen kap-
pen. 

Wanneer werkzaamheden?
Vanaf maandag 17 september kapt Boom-
rooierij Weijtmans de bomen in fase 1 (zie 
afbeelding). Ze zijn ongeveer een week 

bezig. Na deze werkzaamheden start een 
andere aannemer in het najaar met het 
aanplanten van beplanting onder en tus-
sen de bomen. Zowel de bomen in fase 1 en 
fase 2 laten we in september snoeien. Pas 
als de bouwplannen in fase 2 bekend zijn, 
kappen we daar de bomen en struiken. Ook 
dan pas zetten we daar beplanting tussen 
de bomen.

Hergebruik
De gemeente hergebruikt de bomen en het 
snoeiafval op een verantwoorde en duur-
zame manier. 
Tak- en stamhout dat vrijkomt bij het 

boomonderhoud, voert Boomrooierij 
Weijtmans af naar een centrale opslagloca-
tie. Vanuit die locatie verwerkt Coöperatie 
Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) 
dit houtige materiaal tot biomassa. Deze 
grondstof wordt vervolgens weer gebruikt 
voor energieopwekking.

Meer informatie?
Op de website www.abg-boomonderhoud.
nl staat alle informatie over het boomon-
derhoud in onze gemeente. Toch nog een 
vraag? Neem dan contact op met project-
leider Peter Rutgers. Hij is bereikbaar via 
PeterRutgers@abg.nl. 

De weg is vrij voor de 
snelfietsroute F58 Breda-
Rijen-Tilburg
Na de intentieverklaring is nu ook de be-
stuursovereenkomst voor de snelfiets-
route F58 getekend. Hiermee maken de 
gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en 
Rijen, Tilburg en de provincie Noord-Bra-
bant de weg vrij voor de voorbereiding en 
aanleg van de route. Zij hebben daarbij de 
ambitie om in 2020 de snelste en meest 
comfortabele route van Breda naar Tilburg 
en vice versa te realiseren.  

Gedeputeerde Christophe van der Maat en 
de wethouders Mario Jacobs, Boaz Adank, 
Aletta van der Veen en Marian Witte van 
respectievelijk de gemeente Tilburg, Bre-
da, Gilze en Rijen en Oosterhout hebben de 
bestuursovereenkomst getekend. Via deze 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over 
het tracé en de realisatie van de F58. 

Het traject van de F58
De F58 verbindt de binnenstad van Breda 
met het station van Tilburg en alle tussen-
liggende gemeenten. Via de Boschstraat in 
Breda, langs de Breda University (voorheen 
NHTV) en door de zogenaamde fietsstraat 

aan de Heusdenhoutseweg bereikt de fiet-
ser het dorp Dorst. Van daaruit gaat het via 
de spoorzone in Rijen, door de nieuwbouw 
in de Reeshof, langs station Tilburg Univer-
sity. De route eindigt bij de Spoorzone in 
Tilburg.

Snelfietsroutenetwerk
Snelfietsroutes zijn brede, geasfalteerde 
fietspaden en fietsstraten waar fietsers 
goed kunnen doorfietsen. Omdat ze com-
fortabel en snel zijn, wordt het fietsen naar 
werk of school een stuk aantrekkelijker. 
Werknemers die fietsen zijn doorgaans fit-
ter. Bovendien dragen fietsers bij aan een 
beter milieu, omdat ze hun auto laten staan 
en hierdoor de dagelijkse files verkorten. 
De route Breda-Tilburg is onderdeel van 
een netwerk van snelfietsroutes waarin de 
provincie Noord-Brabant de komende jaren 
ongeveer 35 miljoen euro investeert.

Meer informatie
Op  www.snelfietsroutesbrabant.nl leest u 
meer over snelfietsroutes.

Volg de BOA’s via Twitter
De Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren zijn sinds vorige week te volgen via Twit-
ter@abg_boa. De BOA’s twitteren over het werk, dat zij doen voor onze gemeente. 
Daarnaast informeren zij u over diverse onderwerpen en geven zij bruikbare tips. Als 
u een BOA wilt spreken, kunt u bellen met het algemene nummer van de gemeente 
(tel. 14 0161) of een mail sturen naar boa@abg.nl. U kunt via Twitter geen meldingen 
doen bij de BOA’s. 
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Onteigening onroerende zaak 
voor uitvoering bestemmingsplan 
OBS De Wildschut 
De burgemeester van de gemeente Gilze en 
Rijen deelt mee dat, ingevolge artikel 78, 
zevende lid, van de Onteigeningswet, vanaf 
20 september 2018 tot en met 31 oktober 
2018 een afschrift van het Koninklijk besluit 
van 12 juli 2018, nr. 2018001342, ter inzage 
ligt in het gemeentehuis aan het Raadshuis-
plein 1 in Rijen.  
De in het Koninklijk besluit ten name van 
de gemeente Gilze en Rijen ter onteige-
ning aangewezen onroerende zaak is nodig 
voor de uitvoering van het bestemmings-
plan OBS De Wildschut. Aan de onroerende 
zaak zijn de onderscheiden bestemmingen 
Maatschappelijk, Verkeer en Woongebied, 
alsmede de dubbelbestemmingen Waarde 
– Archeologie 2, 3 en 4 toegekend. Op de 
onroerende zaak worden werken en werk-
zaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking 
van die bestemmingen.
Het Koninklijk besluit is gepubliceerd in de 
Staatscourant van 5 september 2018, nr. 
48618.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Bekendmaking ontwerp-
omgevingsvergunning Mosstraat 
23 A en 23 B in Rijen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten, 
gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.10, 2.12 en 
2.14 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht, dat zij het voornemen hebben 
om een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het uitbreiden van een loods (t.b.v. 
houtverbrandingsinstallatie WKK en mest-
verwerkingsinstallatie), het afwijken van het 
bestemmingsplan, het veranderen van de 
milieu-inrichting en een OBM-natuur op het 
adres Mosstraat 23 A en 23 B in Rijen.
 Voornemen om de volgende activiteit(en) 
te verlenen:
- (Ver)bouwen van een bouwwerk
- Handelen in strijd met regels ruimtelij-

ke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° 
Wabo)

- Oprichten, veranderen of in werking heb-
ben van een inrichting 

- Handelingen met gevolgen voor be-
schermde natuurgebieden (OBM-natuur)

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter in-
zage
De ontwerp-omgevingsvergunning, en de 
bijbehorende stukken liggen van 11 septem-
ber 2018 tot en met 24 oktober 2018 ter 
inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rij-
en, Raadhuisplein 1 in Rijen. Iedereen krijgt 
de gelegenheid om binnen deze termijn een 
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te 
dienen tegen de ontwerp-omgevingsver-
gunning. U kunt het plan ook bekijken op de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl, IMRO nummer NL.IMRO.0784.PBMOS-
STRAAT23v2-ON01

Bekendmaking ontwerp-
omgevingsvergunning 
Oosterhoutseweg 7 in RIJEN
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten, 
gelet op artikelen 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12 van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, dat zij het voornemen hebben om 
een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het afwijken van het bestemmingsplan en 
het bouwen van 35 recreatiewoningen op 
recreatiepark D'n Mastendol op het adres 
Oosterhoutseweg 7 in Rijen.

Voornemen om de volgende activiteiten te 
verlenen:
- (Ver)bouwen van een bouwwerk
- Handelen in strijd met regels ruimtelij-

ke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° 
Wabo)

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter in-
zage
De ontwerp-omgevingsvergunning, en de 
bijbehorende stukken liggen van 11 septem-
ber 2018 tot en met 24 oktober 2018 ter 
inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rij-
en, Raadhuisplein 1 in Rijen. Iedereen krijgt 
de gelegenheid om binnen deze termijn een 
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te 
dienen tegen de ontwerp-omgevingsver-
gunning. U kunt het plan ook bekijken op de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl . IMRO nummer NL.IMRO.0784.PBMOS-
STRAAT23v2-ON01.

Attendering bekendmaking 
ontwerp-bestemmingsplan 
Julianastraat 90 te Rijen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Gilze en Rijen hebben in hun 
vergadering besloten het ontwerp van 
het bestemmingsplan ‘Julianastraat 90 te 
Rijen’ voor iedereen ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 30 augustus 2018 gepubli-
ceerd op www.officielebekendmakingen.nl. 
Iedereen krijgt van 4 september 2018 tot en 
met 15 oktober 2018 de gelegenheid een 
zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp 
bestemmingsplan tijdens openingstijden in-
zien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, 
Raadhuisplein 1 in Rijen. U kunt het plan 
ook bekijken op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.0784.BPJulianastraat90-ON01. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de gemeentelijke website www.gilzerijen.nl.

Voornemen ambtshalve 
opneming ‘adresgegevens 
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  betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar hij/zij volgens de BRP staan 
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben 
wij  niet ontvangen. Ook hebben wij niet 
vast kunnen stellen wat de huidige woon-
plaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de 
wet BRP staat dat men verplicht is het nieu-
we adres door te geven aan de gemeente.
Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Atmaca, H. 10-03-1976
Mitsuyasu, N. 26-08-1979
Tomiak, E. 18-07-1991
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: 140161. Bij geen re-
actie binnen 28 dagen na dagtekening publi-
catie gaan wij over tot definitieve opneming 
van de adresgegevens onbekend in de BRP.

Beschikking ambtshalve 
opneming ‘adresgegevens 
onbekend’ in BRP
Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
met ingang van 08 augustus 2018 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, L. 24-06-1973
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Broekakkerweg 16, vervangen van gevel-
beplating
Atalanta 76, kappen 8 bomen
Middenweg 4, plaatsen dakkapel
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Schoutstraat 14, herbouwen berging met 
overkapping
Mgr. Schaepmanstraat 28, uitbreiden gara-
ge voor kapsalon
Wilhelminastraat 42, plaatsen erker
Heuvelstraat 42, bouwen woning en aan-
leggen uitrit
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 
Hengelstraat 11, saneren asbest van daken
Brabantpark 13, verwijderen asbesthou-
dende standleiding 
Venneweg 10, verwijderen asbestplaatjes
Hoofdstraat 155, saneren asbesthoudende 
platen
Brabantpark 13, saneren asbest in woning

Nieuwstraat 137, uitvoeren diverse sloop-
werkzaamheden

Melding akkoord
Burgemeester Sweensplein 32A, melding 
brandveilig gebruik
Mgr. Schaepmanstraat 32 en 32 A, veran-
deren inrichting
Raadhuisstraat 26, melding brandveilig 
gebruik
Heuvel 2, melding brandveilig gebruik
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende APV-vergunningen

Gilze en Rijen
*  Verklaring van geen bezwaar voor het 

organiseren van de kaartleesrit de “20e 
BAROF” op 15 september 2018 van 12.00 
tot 17.00 uur

Rijen
*  Motortoertocht voor het Goede Doel op 

16 september 2018 met startlocatie Rijks-
weg 96 en eindlocatie Oosterhoutseweg 
7 in Rijen

*  Bierfestival voor het Goede Doel op 15 
september 2018, Oosterhoutseweg 7 Rij-
en

*  Burendag 2018 op 22 september 2018 
van 16.00 uur tot 24.00 uur in de Pius 
X-straat (tussen huisnummer 8-55) 

Gilze
*  Het Gilzer Gebeuren op 23 september 

2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur bij scou-
tinggebouw “De Spie” aan Boslaan 15

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

voor 15 en 16 september 2018 i.v.m. mo-
tortoertocht en bierfestival

*  Oontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Het Gilzer Gebeuren op 
23 september 2018 van 12.00 uur tot 
18.00 uur bij scoutinggebouw “De Spie” 
aan Boslaan 15 in Gilze

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


