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Kalender
Klein Gevaarlijk Afval
Op maandag 15 oktober halen wij het 
klein gevaarlijk afval op. Dat doen we al-
leen als u zich hiervoor heeft opgegeven 
voor donderdag 11 oktober, 12.00 uur. 
Klein Gevaarlijk Afval ophalen doen we 
gratis.

Ophalen Snoeihout
Op maandag 15 oktober halen wij snoei-
hout op. Dat doen we alleen als u zich 
hiervoor heeft opgegeven vóór woensdag 
10 oktober, 12.00 uur. Snoeihout laten 
ophalen kost € 50, -. U moet dit bedrag 
contant afrekenen bij de chauffeur.

Ophalen grof afval
Op 18 oktober halen wij het grof afval op. 
Dat doen we alleen als u zich hiervoor 
heeft opgegeven vóór dinsdag 16 oktober, 
12.00 uur. Grof afval laten ophalen kost 
€ 50, -. U moet dit bedrag vooraf bij de 
aanmelding betalen.

Kermis Rijen komt eraan!
Het is binnenkort weer kermis in Rijen. Op  
21, 22, 23, 27 en 28 oktober 2018 staan 
er allerlei attracties op het Burgemeester 
Sweensplein. Net als vorig jaar is er voor 
elk wat wils. Voor de jongste kinderen is 
er een draaimolen, vliegtuigmolen, aqua 
blasta, eendjes vissen en touwtje trekken/
bussensport. De oudere jeugd kan zich 
uitleven in het lunapark, de autoscooters, 
de boksbal, La Bamba, de schiettent, de 
rupsbaan en de technodance. Bezoekers 
kunnen ook een gokje wagen bij de grijp-
kranen, het schuivenspel en de Giant Balco. 
En mocht u trek hebben gekregen van het 
kermisvertier, dan kunt u natuurlijk bij de 
oliebollenkraam, de nougatkraam, de sui-
kerspin/popcornkraam of de snackwagen 
terecht. 

Jaarmarkt 
Traditiegetrouw is er op kermisdinsdag (dit 
jaar op 23 oktober) een jaarmarkt. Van de 
kermis naar de jaarmarkt is het maar een 
kleine stap, want het marktterrein sluit aan 
op het kermisterrein. U vindt de markt-
kramen in de Pastoor Oomenstraat en de 
Hoofdstraat (het deel tussen de Pastoor 
Oomenstraat en het Wilhelminaplein). 

Opbouw / parkeren
De kermisexploitanten mogen in Rijen met 
de woonwagens en attracties standplaats 
innemen vanaf maandag 15 oktober tot en 
met maandag 29 oktober 2018. De mate-
riaalwagens moeten zij parkeren op de Pa-
rallelweg in Rijen. Het is mogelijk dat u van 
de attracties en/of de woonwagens overlast 
ondervindt. Wij vragen hiervoor begrip. 

Het afvalteam staat voor u klaar!
Tot en met 1 december van dit jaar gaat 
iedere maand een ander deel uit onze ge-
meente over op ‘het anders inzamelen’: 
u brengt dan zelf uw restafval naar een 
ondergrondse container. Om u hierbij te 
ondersteunen, staat het afvalteam voor u 
klaar. Het afvalteam bestaat uit de afval-
coach en de opruimploeg. 

Wat doet het afvalteam? 
De afvalcoach zal regelmatig alle locaties 
langsgaan waar een ondergrondse contai-
ner staat. Hij zorgt er, samen met het af-
valteam, voor dat de locatie schoon blijft. 

Heeft u vragen over het scheiden van afval? 
Heeft u hulp nodig bij het wegbrengen van 
uw afval naar een ondergrondse container 
en kunt u deze hulp niet in uw directe om-
geving vinden? De afvalcoach staat voor u 
klaar en zoekt samen met u naar een oplos-
sing. Ook als u wilt praten over de nieuwe 
manier van inzamelen kunt u bij de afval-
coach terecht. 

Heeft u een melding? 
Samen houden we de buurt schoon. Ziet 
u afval naast een ondergrondse container 
staan? Maak dan een melding met de Bui-

tenBeterApp. Het afvalteam komt binnen 
één werkdag langs om het afval op te rui-
men. Zij proberen te achterhalen van wie 
het afval is. De afvalcoach gaat dan met de 
persoon in kwestie in gesprek, om deze si-
tuatie in de toekomst te voorkomen. 

Hoe kunt u de afvalcoach bereiken? 
Misschien heeft u vragen aan de afval-
coach. Via het telefoonnummer van de ge-
meente, 14 0161, kunt u vragen of de afval-
coach u terugbelt. Ook kunt u mailen naar 
info@gilzerijen.nl. Laat in uw mail weten, 
dat uw vraag voor de afvalcoach bedoeld is. 

Speciale Meldbox voor Veiligheid een feit
Vanaf dinsdag 9 oktober staat er een Meld-
box voor Veiligheid in de gemeente Gilze 
en Rijen. Deze Meldbox laat u zien, hoe u 
als inwoner een melding kunt maken als u 
een bepaalde situatie niet vertrouwt. De 
Meldbox geeft ook uitleg hoe u de gemeen-
te kunt informeren over een probleem in de 
openbare ruimte. 

Waarom een Meldbox?
De Meldbox is bedoeld om u te attenderen 
hoe u meldingen kunt maken. De gemeente 
vindt het belangrijk dat u weet hoe u een 
mankement op straat kunt doorgeven, zo-
als een losliggende stoeptegel of een kapot 
bushokje. Of dat u weet hoe u verdachte 
situaties kunt doorgeven. Bijvoorbeeld als 
u denkt, dat er drugs gedeald wordt. Vei-
ligheid is een onderwerp dat hoog op de 
agenda staat van de gemeente Gilze en Rij-
en. Burgemeester Jan Boelhouwer, porte-
feuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, 
wil het melden van verdachte situaties nog 
makkelijker maken. En de Meldbox laat u 
zien, hoe u dat kunt doen. 

Hoe werkt de Meldbox?
De Meldbox is een soort mini-zeecontainer 
met schermen. Als u het scherm aanklikt, 
krijgt u informatie te zien hoe u een mel-
ding kunt maken. Naast informatie van de 
gemeente is er ook informatie van Meld 
Misdaad Anoniem en van BuitenBeter op 
de schermen te zien. Met deze organisa-
ties werkt onze gemeente dan ook nauw 
samen. De daadwerkelijke melding van een 
ongewenste situatie doet u echter niet via 
de Meldbox, maar via de bestaande instru-
ment, zoals het telefoonnummer M van 
Misdaad Anoniem of via de BuitenBeter 
App. De Meldbox is meer een voorlichtings-
middel. En omdat de Meldbox mobiel is, 
komt de Meldbox in alle kernen van onze 
gemeente langs. 

De BOA’s zijn er voor u!
Met de Meldbox komen ook de Buitenge-
woon Opsporingsambtenaren (BOA’s) mee, 
omdat zij contact met inwoners belangrijk 
vinden. Daarom hebben zij bij de Meld-
box een wekelijks spreekuur. Tijdens dit 

spreekuur kunnen inwoners vragen stellen 
of een melding doen. Het spreekuur is op 
woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. 
Dit spreekuur is op de locatie waar op dat 
moment de Meldbox staat. Via Twitter (@
abg_boa) laten de BOA’s weten waar de 
meldbox zich bevindt. Vanaf 9 oktober 
staat de Meldbox tegenover de kerk in de 
Mariastraat in Rijen.

Begroting 2019
Op 29 oktober en op 5 november 2018 
buigt de gemeenteraad zich over de ont-
werp-Begroting 2019. 
In lijn met hetgeen de afgelopen jaren ge-
bruikelijk was, heeft ook het nieuwe colle-
ge ervoor gekozen een financieel sluitende 
begroting 2019 aan de raad aan te bieden. 
Dit geldt ook voor de jaren 2021 en 2022, 
waarbij 2020 een jaar van aandacht is. Met 
deze begroting slaagt de gemeente erin een 
goed voorzieningenniveau te handhaven 
tegen lage woonlasten. 

Ook in 2019 en volgende jaren is er ruimte 
voor investeringen. In de begroting gaat het 
om de volgende projecten / activiteiten: 

• Centrumplannen Gilze en Rijen 
• Spoorzone in Rijen; 
• Herbestemming Tropical / Margriethal; 
• Doorontwikkelen van ecologische ver-

bindingszones; 
• Kwaliteitsgroen in de gemeente; 
• Verfraaien van entrees in de kernen; 
• Intensieve aandacht voor veiligheid en 

handhaving; 
• Binnensport Gilze; 
• Infrastructurele projecten binnen het 

Investeringsprogramma Verkeer (IpV). 

Op de gemeentelijke website www.gilze-
rijen.nl leest u binnenkort meer over de 
Begroting 2019.

Bladkorven 
alleen voor blad
Afgelopen week hebben we weer bladkorven in de wijken geplaatst. 
De bladkorven zijn alléén bedoeld voor blad van gemeentebomen 
die overlast geven in uw straat. Uw eigen tuin- en snoeiafval hoort 
dus niet in de bladkorven thuis. Door takken en snoeihout raakt 
de slang  van de bladzuiger verstopt. Bladkorven waar takken en 
snoeihout in zit, kunnen wij niet leegmaken. Takken en tuinafval 
kunt u aanbieden via de groencontainer of gratis afvoeren naar 
de milieustraat.

KENNISGEVING 

Voornemen ambtshalve 
opneming gegevens in BRP
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend dat het van plan is om, 
krachtens artikel 2.20 van de wet Basisre-
gistratie Personen (BRP), van onderstaande 
personen de nieuwe gegevens van verblijf 
en adres ambtshalve op te nemen in de BRP. 
Uit onderzoek is gebleken dat betrokkenen 
verblijven op een adres in de gemeente, 
maar hier niet staan ingeschreven. Een ver-
huisaangifte hebben wij niet ontvangen. 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
Helfaouy, K.B.  26-12-2015
Natsinet Zerezghi Hayalu 03-08-1990

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) via tel: 14 
0161. Bij geen reactie binnen 28 dagen na 
dagtekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
in de BRP.

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 staat 
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.

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

Openingstijden kermis
U kunt op de kermis in Rijen terecht op:

• zondag 21 oktober  van 14.00 uur tot 23.00 uur;
• maandag  22 oktober  van 14.00 uur tot 23.00 uur;
• dinsdag  23 oktober  van 09.30 uur tot 23.00 uur;
• zaterdag 27 oktober  van 15.00 uur tot 23.00 uur;
• zondag 28 oktober  van 14.00 uur tot 23.00 uur.



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

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

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Atmaca, H. 10-03-1976
Güzel, U. 07-01-1984
Kreuz-van der Linden, F. 27-07-1957

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de ‘adresgegevens als onbekend’ in de 
BRP kan grote persoonlijke en/of financië-
le gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij 
verzoeken u binnen 28 dagen na datum pu-
blicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 0161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-
tekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Attendering bekendmaking 
voorontwerp-bestemmingsplan 
Bisschop de Vetplein 9 te Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben het vooront-
werp bestemmingsplan ‘Bisschop de Vet-
plein 9 te Gilze’ vrijgegeven om voor een 
periode van zes weken ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 1 oktober 2018 gepubli-
ceerd via www.officielebekendmakingen.
nl. Een ieder krijgt van 2 oktober 2018 tot 
en met 12 november 2018 de gelegenheid 
een inspraakreactie in te dienen. U kunt 
het voorontwerp-bestemmingsplan tij-
dens openingstijden inzien in het gemeen-
tehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 
in Rijen. U kunt het plan ook bekijken op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.Biss-
deVetplein9-VO01. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke web-
site: www.gilzerijen.nl.

Attendering bekendmaking 
ontwerp-bestemmingsplan 
Bisschop de Vetplein 14-15 te 
Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben in hun ver-
gadering besloten het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Bisschop de Vetplein 
14-15 te Gilze’ voor iedereen ter inzage 
te leggen. Dit besluit is op 28 september 
2018 gepubliceerd op www.officielebe-
kendmakingen.nl. Iedereen krijgt van 2 

oktober tot en met 12 november 2018 de 
gelegenheid een zienswijze in te dienen. U 
kunt het ontwerp-bestemmingsplan tijdens 
openingstijden inzien in het gemeentehuis 
van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. 
U kunt het plan ook bekijken op de lande-
lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO. 0784.BP-
BisDeVetpl1415-ON01. Voor meer informa-
tie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website: www.gilzerijen.nl.

Attendering bekendmaking 
ontwerp-bestemmingsplan Oude 
Baan 9 te Hulten
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben in hun ver-
gadering besloten het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Oude Baan 9 te Hulten’ 
voor iedereen ter inzage te leggen. Dit be-
sluit is op 2 oktober 2018 gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. Ieder-
een krijgt van 2 oktober 2018 tot en met 12 
november 2018 de gelegenheid een ziens-
wijze in te dienen. U kunt het ontwerp-be-
stemmingsplan 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.BPOudebaan9-ON01. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de gemeentelijke website: www.gilzerijen.
nl.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
naast  Leibeemd 190, kappen van boom op 
gemeentegrond
hoek Mosselaar/Gagelrijs, houtwal dun-
nen op gemeentegrond
Blokske 4, bouwen schuur
Achter de Tuintjes 5, uitbreiden woonhuis 
en vervangen bijgebouw
Bolberg 11, twee garagedeuren plaatsen 
in stal
Raakeindse Kerkweg 61, bestaande han-
delsreclame wijzigen
Alphenseweg 52, verbouwen woning
Heideweg 4 e2, verplaatsen recreatiewo-
ning

Blokske 24, plaatsen dakkapel
Blokske 24, plaatsen dakraam
Eikenveld 8B, bouwen woning en aanleg-
gen uitrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inza-
ge. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
Mary Zeldenrustlaan, Anne Frankplein, 
Constance Gerlingsstraat, kappen 86 bo-
men op gemeentegrond 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Heuvel 1-25 sectie K3618, kappen vier bo-
men (op gemeentegrond)
Scholverbos 36, plaatsen hekwerk met 
hedera
Memlingstraat 1, verplaatsen erfafschei-
ding
Heuvelstraat 13 t/m 43 (oneven nrs.), bou-
wen gebouw met 15 appartementen met 
half verdiepte stallingsruimte
Korte Wagenstraat 9, plaatsen dakkapel
Bavelseweg 169, uitbreiden woning
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen zes weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Geweigerde omgevingsvergunning met 
reguliere procedure 
Prinsenbosch 56, vervangen dakpannen en 
panlatten zadeldak
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen zes weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen
Bavelseweg 11, verwijderen asbesthou-
dende dakplaten
Frederikplein 13, saneren asbest 
Vossenberg 10, verwijderen asbest

Melding akkoord 
Europalaan 5, oprichten van een milieu-in-
richting
Heuvelstraat 62, aanleggen gesloten bode-
menergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Horeca-exploitatievergunning
Verzenddatum besluit 20 september 2018
Rijksweg A-58 2b, 5126 RX Gilze

Drank- en Horecavergunning 
slijterij
Verzenddatum besluit 24 september 2018
Raadhuisstraat 26-28, 5126 CJ Gilze

Verleende APV-vergunningen

Gilze en Rijen
*  collectevergunning voor E.H.B.O.-vereni-

ging Rijen van 30 juni tot en met 6 juli 
2019

Gilze
*  ‘Herfstmarathon Gilze’ op 6 oktober 

2018 van 14.00 uur tot 22.00 uur en op 7 
oktober 2018 van 08.00 uur tot 22.00 uur 
op het weiland aan de Maastrichtsebaan 
20

*  Wandeltocht Kerkstraat Gilze op 20 ok-
tober 2018 van 08.00 uur tot 18.00 uur 
door Kusterstraat, Alphensebaan, Bol-
berg, Klaverstraat, Versterstraat, Leem-
kuilen, Horst, Altenaweg, Rielseweg, 
Ballastweg, Vossenpad en Stinsenpad, 
het Reeënpad, de Eik, Hazenpad, Fa-
zantenpad, Berkenlaan, Schellenstraat, 
Looneind, Oosterwijksestraat, Oude 
Rielseweg, Reitheinig, Buskenakker, 
Zandweg, Oude Gilzerbaan, Maastrich-
terbaan, Laarspad en de Besterd.

STANDPLAATSVERGUNNING
Rijen
*  Besluit verzonden op 26 september 2018 

voor een standplaatsvergunning voor het 
verkopen van appelflappen op 3 novem-
ber 2018 van 08.00 uur tot 17.00 uur na-
bij ‘Tuinderij Peeters’ aan de Zwarte Dijk, 
ingang ‘Laverije’ zijde Wilhelminaplein, 
nabij V.V. Rijen aan Sportparkweg, nabij 
de ‘Boerenbond’ aan de Mary Zelden-
rustlaan, nabij ‘Den Butter’ aan de Han-
nie Schaftlaan, nabij ‘De Boodschap’ aan 
de Nassaulaan

*  Besluit verzonden op 3 november 2018 
voor een standplaatsvergunning voor 
het verkopen van oliebollen in de perio-
de van 17 november 2018 tot en met 31 

december 2018 van 10.00 uur tot 18.00 
uur op het Wilhelminaplein

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens ‘Herfstmarathon Gilze’ 
op het weiland bij Maastrichtsebaan 
20 op 6 oktober 2018 van 14.00 uur 
tot 22.00 uur en op 7 oktober 2018 van 
08.00 uur tot 22.00 uur

*  ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholi-
sche dranken tijdens de kermis Gilze bij 
Sporthal ‘Achter de Tuintjes’ op 7, 8, 9, 
13 en 14 oktober 2018 van 14.00 uur tot 
00.00 uur 

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen na-
bij het adres Zaaren 12 in Rijen. Hierbij is re-
kening gehouden met artikel 18, eerste lid 
onder d, van de Wegenverkeerswet 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 vra-
gen. Meer informatie hierover kunt u lezen 
onder het kopje rechtsmiddelen van het of-
ficiële verkeersbesluit.


