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Kalender
Oud papier
In verband met de Kermis in Gilze haalt de 
stichting O.P.A. op woensdag 10 oktober 
het oud papier op.

Ophalen snoeihout
Op maandag 15 oktober halen wij snoei-
hout op. Dat doen we alleen als u zich hier-
voor heeft opgegeven voor donderdag 11 
oktober, 12.00 uur. Snoeihout laten opha-
len kost € 50,-. U moet dit bedrag contant 
afrekenen bij de chauffeur.

Kermis Gilze komt eraan!
Het is binnenkort weer kermis in Gilze. 
Op 7, 8, 9, 13 en 14 oktober 2018 staan er 
allerlei attracties op het Steekakkerplein, 
in de Kapittelstraat en Achter de Tuintjes. 
De kermis is voor het publiek geopend op 
zondag 7 oktober, maandag 8 oktober en 
dinsdag 9 oktober van 14.00 tot 23.00 uur, 
op zaterdag 13 oktober van 15.00 tot 23.00 
uur en op zondag 14 oktober van 14.00 tot 
23.00 uur.

De kermisexploitanten mogen in Gilze met 
de woonwagens en attracties standplaats 
innemen vanaf woensdag 3 oktober t/m 
maandag 15 oktober 2018. Het is mogelijk 
dat u van de attracties en/of de woonwa-
gens overlast ondervindt. Wij vragen hier-
voor begrip. 

Trots op fietsvoorziening 
Molenschot-Gilze
Sinds een jaar maken zowel fietsers als au-
tomobilisten gebruik van de fietsvoorzie-
ning Molenschot-Gilze. Dit is de weg van 
de Broekstraat en Lijndonk tot aan het via-
duct bij Klein Zwitserland. Deze voorziening 
stond hoog op de agenda van het Integraal 
Dorpsontwikkelingsplan. De ‘Werkgroep 
fietsvoorziening Molenschot-Gilze’ werd 
opgericht om actief met de gemeente 
mee te denken over de realisatie van de 
fietsvoorziening. In de werkgroep zitten 
bewoners en vertegenwoordigers van de 
Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en 
Rijen (NLGR), de Zuidelijke Land- en Tuin-
bouworganisatie (ZLTO), Stichting Dorpsbe-
lang en gemeente Gilze en Rijen. 

Goede samenwerking; goed resultaat
De inbreng van de werkgroep heeft ervoor 
gezorgd, dat we een goed functionerende 
fietsvoorziening hebben kunnen aanleg-
gen. Er werd gekozen voor een wegver-
breding met roodgekleurde fietsstroken. 
De gebruikers (gemotoriseerd verkeer en 
fietsers) ervaren dat de snelheid van gemo-
toriseerd verkeer lager is dan eerst en dat 
de fietser meer een eigen plek op de weg 
heeft. Net als de werkgroep zijn we dan ook 
trots op het bereikte resultaat. Wij bedan-
ken de werkgroep voor hun inzet! Op www.
gilzerijen.nl leest u meer hierover. 

Gilze start 1 oktober met ‘anders inzamelen’
Vanaf 1 oktober gaan de inwoners in Gilze 
de ondergrondse containers gebruiken voor 
het restafval. Inwoners hebben een nieuwe 
milieupas ontvangen waarmee zij de onder-
grondse containers kunnen openen. 
In de kern van Gilze legen we de restafval-
containers aan huis op 1 en 8 oktober voor 
de laatste keer. De datum verschilt per wijk. 
Zet uw restafvalcontainer op de dag van de 
laatste leging vóór 07.00 uur voor uw huis 
aan de straat. Uw oude restafvalcontainer 
krijgt daarna een PMD-sticker, zodat u deze 
kunt gebruiken voor plastic, metaal en 
drankkartons. Heeft u een ander formaat 
PMD-container gekozen, dan halen we uw 
oude restafvalcontainer op. Kijk op uw tij-
delijke sticker wanneer dit bij u gebeurt. 
Vergeet u niet om deze tijdelijke sticker op 
de container te plakken? Vanaf 16 oktober 
halen wij bij alle inwoners van de kern Gilze 
het PMD afval op. Uw PMD-container le-
gen wij dan gratis elke twee weken. Op uw 
afvalkalender vindt u de juiste datum. Op 
www.gilzerijen.nl leest u meer over het an-
ders inzamelen. U kunt u vraag ook stellen 
aan het Klantcontactcentrum via telefoon-
nummer 14 0161. 

Regionale Veteranendag ‘Hart van Brabant’ 
Stichting Veteranen Hart van Brabant organiseert op zaterdag 27 
oktober de Regionale Veteranendag ‘Hart van Brabant’. Dit doen 
zij in opdracht van de gemeenten Gilze en Rijen, Tilburg, Goirle, 
Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Dongen. Dit jaar vindt 
deze dag in 
Rijen plaats.

Veteraan en geen uitnodiging gehad?
Veteranen in onze gemeente, zowel buiten dienst als in actieve 
dienst, hebben een uitnodiging ontvangen voor het besloten deel 
van het programma. Hiervoor zijn de adressen gebruikt van vetera-
nen, die bij het Veteraneninstituut staan ingeschreven. Staat u daar 

niet ingeschreven en wilt u graag deelnemen aan deze Regionale 
Veteranendag? Stuur dan een mail naar riananssems@abg.nl. U 
ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Samen bewust: duurzaamheid
Dit jaar wordt voor de eerste keer een prijs 
uitgereikt voor Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Welke onderneming 
in Gilze en Rijen is het meest duurzaam? U 
kunt nog tot 30 september meedoen aan 
de ‘MVO-challenge’ door uw stem uit te 
brengen op één van de genomineerde be-
drijven. Op www.mvoprijsgilzerijen.nl vindt 
u meer informatie.

Week van de Duurzaamheid
De MVO-prijs wordt uitgereikt tijdens de 
‘Week van de Duurzaamheid’. Op 6 ok-
tober geeft wethouder Ariane Zwarts de 

officiële aftrap van de week. U kunt dan 
meedoen aan een 30-kilometer lange fiet-
stocht ‘ommetje Gilze en Rijen’. De tocht 
brengt u langs enkele bedrijven die maat-
schappelijke verantwoord ondernemen. Op 
woensdag 10 oktober kunnen kinderen aan 
de slag tijdens een workshop recycling. Met 
onderdelen van kapotte apparaten maken 
zij dan een nieuw kunstwerk. De NLGR geeft 
die woensdag een lezing over voedselbos-
sen. En op 11 oktober is het MVO-gala…Op 
de gemeentelijke website en op facebook 
kunt u meer lezen over duurzaamheid in 
onze gemeente. 

Start Rijen
Afgelopen week is in Rijen al een aantal ondergrondse containers geplaatst. Deze 
kunt u pas vanaf 1 november (Rijen-West) of 1 december (Rijen-Oost) gebruiken. De 
rest van de containers plaatsen we in de eerste helft van oktober.

Leden van de werkgroep maken met plezier gebruik van de fietsvoorziening.
Foto Erwin Goossens.

‘Onkruid borstel’-
werkzaamheden in de wijken 
Vanaf volgende week gaat de gemeente 
weer onkruid van de verharding ‘wegbor-
stelen’. Een borstelwagen borstelt het on-
kruid los en veegt het direct op. Vanaf 1 
oktober gaat de borstelwagen op pad. We 
verwachten dat de veegwerkzaamheden 
tot begin november duren. 

Hoe gaan wij te werk?
De borstelwagen volgt de meest efficiënte 
route. Onze veegwagen volgt de borstelwa-
gen in deze periode om al het losgekomen 
vuil en onkruid direct op te vegen. In de 
hele periode dat wij onkruid borstelen, 
wijkt de veegroute af van het veegschema 
zoals u dat normaal van ons gewend bent. 

Uw medewerking gevraagd
Om ervoor te zorgen dat wij alles goed 
onkruidvrij kunnen maken, vragen wij uw 
medewerking. U helpt de borstelwagen 
door de parkeerplaatsen in uw straat zo 
veel mogelijk vrij te houden als wij komen 
borstelen. De gemeente zet een informa-
tiebord (zoals op de foto) neer als uw wijk 
aan de beurt is. 

Cliëntenraad Participatiewet en actieplan
De gemeente vindt het belangrijk dat er 
mensen zijn die opkomen voor de belangen 
van bijstandscliënten. Daarom is het goed 
dat de cliëntenraad er is. Heeft u interesse 
om lid te worden? Of wilt u meer informa-
tie over wat dit betekent? Kijk dan op www.
clientenraadgilzerijen.nl voor contactgege-
vens en meer informatie. De cliëntenraad 

zoekt in het bijzonder iemand die goed kan 
notuleren of adviezen kan schrijven.

Actieplan
Samen met de cliëntenraad heeft de ge-
meente een actieplan gemaakt. Het doel 
hiervan is om de dienstverlening aan in-
woners met een bijstandsuitkering te ver-

beteren. Bijvoorbeeld door voorlichting te 
herschrijven in begrijpelijke taal. Het plan 
van aanpak gaat de gemeente samen met 
de cliëntenraad anders vorm geven. En ze 
maken een nieuwe start met het versturen 
van nieuwsbrieven, zodat onze cliënten 
goed geïnformeerd blijven. 

Help mee: alleen blad in de bladkorven
Ook dit jaar plaatst de gemeente weer 
bladkorven in de wijken. De bladkorven 
zijn alleen bestemd voor afgevallen blad 
van ‘gemeentelijk groen’ in het openbaar 
gebied. Takken en snoeihout horen niet in 
de bladkorven. Deze zorgen ervoor dat de 
slang van de bladzuiger verstopt raakt. De 
bladkorven worden namelijk geleegd met 
een grote bladzuiger. 

Waar staan ze?
We zetten de bladkorven vooral in woon-
straten met veel of grote bomen, die over-
last geven voor de bewoners. Wij geven be-
woners die de straat schoon willen houden, 
daarmee de mogelijkheid het afgevallen 
blad op één centrale plaats aan te bieden. 
Wij zorgen ervoor dat de bladkorven regel-
matig geleegd worden, zodat u het gevallen 
blad steeds kwijt kunt. We gebruiken daar-
voor een bladzuiger in combinatie met een 

vrachtwagen. U helpt ons mee door alleen 
afgevallen blad in de korven te doen. 

Alleen bladeren
De bladkorven zijn bedoeld voor afgevallen 
blad. Heeft u snoeihout of takken uit eigen 
tuin? Dit tuinafval kunt u aanbieden via 

uw groencontainer. U kunt het ook gratis 
afvoeren naar de milieustraat. Tegen beta-
ling komen we het bij u aan huis ophalen. 
Meer informatie over de bladkorven en 
over de locaties waar ze staan vindt u op 
de gemeentelijke website. 
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Vestigen voorkeursrecht 
Spoorzone Rijen
Het college van de gemeente Gilze en Rij-
en maakt bekend, dat de gemeenteraad 
op 10 september 2018 enkele percelen 
gelegen aan de Julianastraat in het plan-
gebied Spoorzone Rijen heeft aangewezen 
als gronden waarop de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing is. Deze aanwij-
zing is gebaseerd op artikel 5 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten. 
Het voorkeursrecht betekent dat de eige-
naren van de aangewezen percelen hun 
perceel bij verkoop eerst te koop moeten 
aanbieden aan de gemeente.
Voor de volledige tekst van deze bekend-
making verwijzen wij u naar www.officie-
lebekendmakingen.nl. De bekendmaking is 
gepubliceerd in de Staatscourant en het Ge-
meenteblad van 11 september 2018. Daar 
vindt u meer informatie over de terinzage-
legging van het besluit en de mogelijkheden 
voor het indienen van bezwaar.

Beleid toepassing Wet Bibob 
geactualiseerd
De gemeente Gilze en Rijen past sinds 2007 
de Wet Bevordering integriteitsbeoordelin-
gen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 
toe. Met behulp van de Wet Bibob kan de 
gemeente onderzoeken of de aanvrager of 
partij met wie zij te maken heeft, integer is. 
Hiermee wil de gemeente verhinderen, dat 
een bepaalde vergunning of overeenkomst 
wordt misbruikt voor criminele activiteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van 
een horecavergunning aan een café dat is 
opgezet om zwart geld afkomstig uit drugs-
handel wit te wassen. Dit wil de gemeente 
voorkomen. 
Tot op heden werd de Wet Bibob in de ge-
meente Gilze en Rijen alleen toegepast op 
vergunningaanvragen voor horeca-inrich-
tingen, seksinrichtingen, escortbedrijven en 
speelautomatenhallen, en op omgevings-
vergunningen voor bouw en milieu. Het was 
nodig dit beleid te herzien. Ook wordt het 
toepassingsbereik van de Wet Bibob in de 
gemeente Gilze en Rijen uitgebreid. Vanaf 1 
oktober 2018 wordt de Wet ook toegepast 
op vastgoedtransacties en aanbestedingen, 

mits deze voldoen aan de criteria die in het 
beleid zijn vermeld. 
In de vergadering van 11 september 2018 
heeft het college van B&W van de gemeen-
te Gilze en Rijen, respectievelijk de burge-
meester van de gemeente, ieder voor zover 
het diens bevoegdheden betreft, het nieu-
we Bibob-beleid vastgesteld. Daarbij heb-
ben zij het oude Bibob-beleid, dat is vastge-
steld op 6 november 2007, ingetrokken. Het 
nieuwe Bibob-beleid treedt op 1 oktober 
2018 in werking. Het beleid is te vinden op 
www.officiëlebekendmakingen.nl. 

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 zij volgens de BRP 
staan ingeschreven. De verhuisaangifte heb-
ben 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
Hamel, R.E. 03-12-1984
Lakanwal, Z. 09-04-1944
Minasian, A. 30-07-1986

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.

Beschikking ambtshalve 
opneming adresgegevens als 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
met ingang van 29 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
Beckhoven, G. 03-08-1987

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

Attendering bekendmaking 
verlening omgevingsvergunning 
Laagstraat 96 Rijen
Het college van B&W van de gemeente Gilze 
en Rijen verleende op 13 september 2018 
de omgevingsvergunning voor de bouw van 
een woning (en aanleg van een uitrit) op 
Laagstraat 96 in Rijen. Deze besluiten zijn 
op 21 september 2018 gepubliceerd via 
www.officielebekendmakingen.nl. Belang-
hebbenden hebben van 25 september tot 
en met 5 november 2018 de gelegenheid 
om beroep in te stellen bij de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant. U kunt het plan 
bekijken op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.0784.Laagstraat96-VG01. Meer 
informatie kunt u opvragen bij het cluster 
Vergunningen via telefoonnummer 14 0161.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
GILZE-RIJEN

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
langs de Rijksweg, sectienr: H2424, kappen 
beplanting, herplanten, aanleggen nieuwe 
poelen
Klein Zwitserland 22, milieu-neutrale wijzi-
ging tbv opslag
Heuvelstraat 42, bouwen schuur
Brakken 10, aanleggen uitrit en plaatsen 
toiletgebouw
Atalanta 24, veranderen constructie woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
Heuvelstraat 13 t/m 43, bouwen 15 appar-
tementen 
Korte Wagenstraat 9, plaatsen dakkapel
Annie M.G. Schmidtplein en Fannie Blan-
kers-Koenstraat, bouwen 26 woningen
Bavelseweg 170, oprichten zorgboerderij en 
plaatsen 2 woonunits

Aanvraag omgevingsvergunning 
vergunningsvrij
Hoevenaarsstraat 21, uitbreiden garage en 
plaatsen 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. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Atalanta 26, kappen boom
van Heinsbergstraat 76, plaatsen dakkapel 
achterzijde
Heistraat 4, verbouwen pand en wijzigen 
naar gebruik woning
Europalaan 5, bouwen bedrijfspand met 
datacenter
Vossenberg 10, bouwen agrarische loods
hoek Rembrandtlaan/ Spoorlaan Noord, 
Haansbergseweg, Jagilstraat
kappen 3 bomen (op gemeentegrond)
Annie M.G. Schmidtplein 9, aanleggen ex-
tra 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. 

Geweigerde omgevingsvergunning met 
reguliere procedure 
Dongenseweg 50, aanleggen paardrijbak 
met hekwerk
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
Den Dries 2,  vervangen asbest golfplaten
Aardstraat 31, verwijderen asbest
Kapelstraat sectie H 2023, Molenschot, ver-
vangen dak houthok

Melding akkoord
Heuvelstraat 44 , aanleggen verticaal geslo-
ten energiesysteem
Ericssonstraat 2, brandveilig gebruik be-
drijfsruimte Gate 2
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende APV-vergunningen

Rijen
* ‘Halloween Parade Rijen’ op 27 okto-

ber 2018 van 18.30 uur tot 22.00 uur 
door Pastoor Gillisstraat, Regentstraat, 
Raadhuisplein, Mariastraat, Rector 
Buijselstraat, Heistraat, Pius X-straat, 
Burgemeester Sweensplein, Pastoor Oo-
menstraat, Hoofdstraat en Mangrovelaan

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 
het adres:
• Hoofdstraat 3 H in Rijen;  
• Lieneke Willemenstraat 17 in Rijen; 
• Burgemeester Molstraat 7 in Gilze.

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 de of-
ficiële verkeersbesluiten.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


