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Kalender
Ophalen snoeihout
Op maandag 12 november halen wij 
snoeihout op. Dat doen we alleen als u 
zich hiervoor heeft opgegeven voor don-
derdag 8 november vóór 12.00 uur. Snoei-
hout laten ophalen, kost € 50,-. Dit bedrag 
moet u contant afrekenen bij de chauffeur.

Installatie Jeugdgemeenteraad
Op woensdag 24 oktober wordt om 14 uur 
in de raadszaal van het gemeentehuis de 
eerste jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. 
U bent van harte welkom!

Raadscommissie Samenleving
Op woensdag 24 oktober vergadert de 
raadscommissie Samenleving. U bent van 
harte welkom om 19.30 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis.

Raadscommissie Ruimte
Op donderdag 25 oktober vergadert de 
raadscommissie Ruimte. U bent van harte 
welkom om 19.30 uur in de raadszaal van 
het gemeentehuis.

Begrotingsraad deel 1
Op maandag 29 oktober vergadert de ge-
meenteraad over de Begroting 2019 e.v. U 
bent van harte welkom om 19.30 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis. Het 2e 
deel van de Begrotingsraad staat gepland 
voor maandag 5 november. Op gilzerijen.
raadsinformatie.nl leest u meer hierover. 

Militaire oefening
Van 1 tot en met 3 november voeren mili-
taire verkenners een oefening uit in onze 
gemeente. 

Kent u iemand die een 
jeugdlintje verdient? 
In de week van 20 november reikt de ge-
meente Gilze en Rijen weer jeugdlintjes uit. 
Met een heldencampagne vraagt de jeugd-
gemeenteraad in de komende weken aan-
dacht voor het jeugdlintje. In de campagne 
staat de vraag centraal: ‘Welke jongere uit 
Gilze en Rijen verdient een lintje?’. Van 22 

oktober tot 12 november 2018 kunt u jon-
geren tussen de 6 en 18 jaar voordragen 
voor een jeugdlintje. Het voordrachtformu-
lier vindt u op www.gilzerijen.nl. Aletta van 
der Veen, wethouder ‘jeugdzaken’, reikt sa-
men met de kersverse jeugdburgemeester 
de jeugdlintjes uit. 

Feestelijke opening Toerlezjoere-rustpunt
Donderdagochtend 18 oktober opende wethouder Aletta van der 
Veen samen met voormalig jeugdburgemeester Marijn van Gool 
het eerste Toerlezjoere-rustpunt. Ondernemersvereniging Toer-
lezjoere realiseerde het rustpunt in samenwerking met gemeente 
Gilze en Rijen.

Waar?
U vindt het rustpunt in de driehoek Horst en Alphensebaan in Gil-
ze. Het tweede rustpunt staat op de planning om dit jaar nog te 
realiseren. 

Waarom?
Het Toerlezjoere-rustpunt is een plek waar u even tot rust komt en 
informatie kunt lezen over de omgeving. U kunt er onderweg uw 
waterfles vullen bij het outdoor tappunt van Join the Pipe. Join the 
Pipe financiert met deze watertappunten schoon drinkwater-pro-
jecten in ontwikkelingslanden. Een extra goede reden om eens een 
stop te maken en voldoende water te drinken!

Burgemeester met brandweer 
op kraambezoek in Rijen
Op woensdag 17 oktober 2018 ging burgemeester Jan Boelhou-
wer met Menno Roelofs, hoofdadviseur Risicobeheersing van de 
Brandweer Midden- en West-Brabant op kraambezoek in Rijen. 
Met de boodschap ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ laten 
ze jonge ouders zien, wat je kunt doen om het risico op brandge-
vaar te verkleinen. De kersverse ouders kregen een koffertje met 
daarin tips om hun gezin tegen de risico’s van een woningbrand 
te beschermen. 

Bewustwording jonge ouders
Het kraambezoek van de burgemeester vond plaats in het kader 
van een landelijke bewustwordingscampagne van de brandweer, 
‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Jonge ouders hebben 
namelijk een grotere kans op een woningbrand dan gemiddeld. 
René Hagen is voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken en 
spreker brandpreventie aan de Brandweeracademie. ’Jonge ouders 
gebruiken bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met een hoog 
brandrisico, zoals een wasdroger. Daarnaast is er in een druk gezin 
vaak minder tijd om na te denken over de risico´s op brand.

Meer informatie of tips?
U vindt meer informatie en tips op de website van de brandweer 
www.brandweer.nl/brandveiligheid. 

 Foto: Jacomijn Dijkers

Karstens overhandigt boek
Gerben Karstens, oud-wielrenner en in-
woner van Rijen, overhandigde zijn laatst 
verschenen boek ‘De Karst, de clown de-
marreert’ aan burgemeester Jan Boelhou-
wer. Het boek geeft een interessant inkijk-

je in het leven van de oud-wielrenner. De 
burgemeester nam de biografie met veel 
belangstelling in ontvangst.

Fotograaf Jacomijn Dijkers

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

Bekendmakingen

Verkoop bouwkavels
De gemeente geeft aan de Fanny Blan-
kers-Koenstraat, in het bouwplan ‘Vlie-
gende Vennen Noord-Oost’ in Rijen zeven 
particuliere bouwkavels uit. Deze kavels 
zijn geschikt voor een vrijstaande woning. 
Meer informatie over de kavels, de loting 
en het bouwen van een woning kunt u 
vinden in de informatiebrochure op www.
gilzerijen.nl/bouwen.html. 
Wilt u in aanmerking komen voor de loting 
van de bouwkavels? Dan kunt u zich tot en 

met 21 november 2018 inschrijven met het 
formulier dat u bij de brochure vindt. Zorg 
ervoor dat u het formulier volledig invult 
en op tijd indient. 

Inschrijving pacht 
landbouwgrond
Het bestuur van de gemeente Gilze en 
Rijen stelt geïnteresseerden in de gele-
genheid schriftelijk in te schrijven voor 
de pacht van los land. Er zijn verschillen-
de percelen landbouwgrond beschikbaar 
voor één jaar en een aantal percelen voor 

Ontwikkeling Centrumplan Gilze van start
Wethouder Aletta van der Veen heeft namens de gemeente Gilze 
en Rijen een overeenkomst getekend met ontwikkelaar-bouwer 
Alphons Coolen voor de ontwikkeling van het Centrumplan Gilze. 
Het plan bestaat uit een supermarkt en andere winkels, huur- en 
koopappartementen en koopwoningen. Om het ontwerp verder 
in te vullen en uit te werken is de betrokkenheid van inwoners 
uit Gilze belangrijk. Hiervoor organiseert de gemeente speciale 
bewonersbijeenkomsten. De eerste bewonersbijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 14 november vanaf 19.30 uur in De Schakel. 
Het ontwerp moet uiterlijk klaar zijn op 1 juli 2019. Daarna kan de 
bouw starten.

Van links naar rechts: Remmert van Haaften (communicatieadvi-
seur), Bartton Langens (ontwikkelaar), Peter Rutgers (projectleider), 
Toin Meeuwsen (directeur ontwikkelaar - bouwer Alphons Coolen) 
en wethouder Aletta van der Veen

Nominatie ‘Kunststad van het 
jaar 2019’
De tien steden voor de titel ‘Kunststad van 
het jaar 2019’ zijn bekend. De gemeente 
Gilze en Rijen behoort tot één van de tien 
genomineerden steden. In totaal zijn op 
129 steden stemmen uitgebracht.
Tijdens de Nationale Kunstweek worden 
de winnende stad en de steden, die op 
de tweede en derde plaats zijn geëindigd, 
geëerd. De winnaar Kunststad van het jaar 
2019 krijgt op zondag 11 november een 
trofee overhandigd die door Lidy Ponte is 
gemaakt. 
Kom tijdens de Kunstweek naar gemeente 
Gilze en Rijen! Bekijk hier het kunstzinnige 
programma:
https://www.toonjetalent.nl

Regionale Veteranendag Rijen 
Stichting Veteranen Hart van Brabant or-
ganiseert op zaterdag 27 oktober de Re-
gionale Veteranendag ‘Hart van Brabant’. 
Dit jaar is deze dag in Rijen. Veteranen uit 
onze gemeente zijn ook bij deze dag aan-
wezig. Wilt u weten, wat er allemaal te 
doen is? Elders in dit Weekblad leest u 
meer over het besloten programma voor 

veteranen en de rest van het evenement 
dat voor iedereen toegankelijk is, het zo-
genaamde ‘publieksevenement’.

Het ‘publieksevenement’ is rondom CC 
De Boodschap aan de Nassaulaan in Rij-
en. U bent van harte welkom van 10 tot 
17.30 uur!

Samen Bewust: duurzaamheid
Wij kijken terug op een geslaagde Week van 
de Duurzaamheid. Dat komt voornamelijk 
door de inzet van onze inwoners. Samen 
organiseerden en organiseren zij duurzame 
activiteiten, voor jong en oud. Daarmee 
geven we duurzaamheid de aandacht die 
het verdient, voor nu en voor later. Dat is 
pas Samen Bewust. Samen Bewust bedankt 

alle 22 deelnemers voor hun deelname en 
feliciteert de 14 genomineerden en de uit-
eindelijke prijswinnaars.

Vakjury bedankt
Graag bedankt de organisatie de zeer be-
trokken vakjury voor het bezoeken van 
alle 14 genomineerde ondernemers en het 

uitbrengen van een vakkundig juryrapport. 
De vakjury bestond uit: Ron Roovers (Rabo-
bank), Peter Douma (Douma Bouwkundig 
Adviesburo), Paula Kasius (Amalthea), Marc 
van Dongen (ABG-organisatie) en Peter van 
der Avoird (Van der Avoird Trayplant).
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U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

negen maanden. Er kan alleen schriftelijk 
op de percelen worden ingeschreven. Op 
de gemeentelijke website www.gilzerijen.nl 
staat vermeld om welke percelen het gaat 
en hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Op 
7 november om 10.00 uur openen we bij 
de balie in het gemeentehuis de inschrijf-
enveloppen. Inschrijvers mogen hierbij 
aanwezig zijn.

Attendering bekendmaking 
voorontwerp-bestemmingsplan 
Hulteneindsestraat 15 -19
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben het vooront-
werp-bestemmingsplan Hulteneindsestraat 
15 – 19  vrijgegeven om voor een periode 
van zes weken ter inzage te leggen. Dit 
besluit is op 16 oktober gepubliceerd via 
www.officielebekendmakingen.nl. Een ie-
der krijgt van 16 oktober 2018 tot en met 
27 november 2018 de gelegenheid een 
inspraakreactie in te dienen. U kunt het 
voorontwerp-bestemmingsplan tijdens 
openingstijden inzien in het gemeente-
huis 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.BPHulten-
eind15tm19-VO01. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de gemeentelijke web-
site www.gilzerijen.nl.

Attendering bekendmaking 
voorontwerp-bestemmingsplan 
Oude Baan 48, Hulten
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben het voor-
ontwerp- bestemmingsplan Oude Baan 
48, Hulten vrijgegeven om voor een pe-
riode van zes weken ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 15 oktober 2018 gepubli-
ceerd via www.officielebekendmakingen.
nl. Een ieder krijgt van 16 oktober 2018 tot 
en met 26 november 2018 de gelegenheid 
een inspraakreactie in te dienen. U kunt 
het voorontwerp-bestemmingsplan tijdens 
openingstijden inzien in het gemeentehuis 
van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rij-
en. U kunt het plan ook bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPOude-
Baan48Hulten-VO01. Voor meer informa-

tie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website www.gilzerijen.nl.

Voornemen ambtshalve 
opneming adresgegevens 
‘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 
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 
gemeente.

Geslachtsnaam en
voorletters  Geboortedatum
Tomiak, E. 18-07-1991
Dursun, H. 06-12-1992
Pul, S. 12-06-1981
Ewaida, M. 09-09-1994
Benjamins, N. 26-06-1978
Chang Jong Chu, S. 14-09-1980
Seradekyan, M. 17-05-1968
Seradekyan, A. 23-06-1999
Kuroyan, A.  03-01-1960
Kuroyan, O. 22-06-1992

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkene. Wij ver-
zoeken u binnen 28 dagen na datum publi-
catie uw verhuizing door te geven aan het 
Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 0161. Bij 
geen reactie binnen 28 dagen na dagteke-
ning publicatie 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 beslo-
ten met ingang van 26 september 2018 op 
grond van art. 2.22 wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-

derstaande personen naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken, dat de betrokkene niet meer 
woont op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Lakanwal, Z. 09-04-1944
Minasian, A. 30-07-1986
Hamel, R.E. 03-12-1984

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Bavelseweg ong. (sectienr. O1224), verleg-
gen van een poel en het kappen van bomen
Atalanta 64, kappen 5 bomen
Ridderstraat 27, vernieuwen garage, ber-
ging
Raakeindse Kerkweg 6, gedeeltelijk vervan-
gen schuur
Hengelstraat 50, 52 en Schaapsdijk 2a, her-
bouwen woning
Aalstraat 56, kappen boom
Raadhuisstraat 3, plaatsen tijdelijk onder-
wijs gebouw
Hannie Schaftlaan 20, plaatsen verwijzings-
bord en 4 vlaggenmasten
Driehoek 17, plaatsen chalet
Trees Kinstraat 13 en 13A, bouwen be-
drijfshal en -woning, plaatsen 3 vlaggen-
masten en reclamezuil, aanleggen uitrit  
Oosterhoutseweg 7, plaatsen 3 recreatie-
woningen
Dongenseweg 2, uitbreiden berging 
Ingediende aanvragen liggen niet ter in-
zage. 

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
Blokske 24, plaatsen dakraam
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 omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Bavelseweg 114, het installeren van ont-
ijzeringsinstallatie, bouwen van schuur en 
watersilo, aanleggen en het aanleggen van 
een uitrit
Pastoor van Boxelhof, sectie A nrs. 9040, 
9041, 9042 en 9043, Rijen
bouwen 4 woningen
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
Mgr. Ariënsstraat 4, saneren asbest dak 
schuur 
Aardstraat 31, saneren asbest
Horst 58, saneren asbest van stal, loods en 
schuren
Leibeemd 56, slopen carport
Zwarte Dijk 52, slopen 5 schuren
Tuinstraat 86a, saneren asbest
Heistraat 4, slopen pand
Oranjestraat 24, saneren asbest

Melding akkoord
Mosstraat 25, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Evenementenvergunning
Betreft Veteranendag Hart van Brabant 
d.d. 27-10-2018
Locatie groenstrook Nassaulaan en par-
keerplaatsen CC De Boodschap Rijen

Verleende 
APV-vergunningen

Rijen
*  Intocht St. Nicolaas op 18 november 

2018 van 12.00 uur tot 17.00 uur van-
af Raadhuisplein, naar Schoutstraat, De 
Wittstraat, Vreedestraat, Van Hogen-
dorpstraat, Hoofdstraat, Hoeksestraat, 
Doornbos, Zaaren, Margrietstraat, Laag-
straat, Marijkestraat en Wilhelminaplein 
in Rijen.

*  ‘Vijf Eiken Cross’ op 3, 10, 24 november 
2018 en op 1 en 8 december 2018 van 

11.00 uur tot 16.00 uur aan de Ooster-
houtseweg 57 in Rijen. 

Gilze
*  Intocht Sint op 18 november 2018 van 

13.00 uur tot 14.30 uur door Bisschop 
de Vetplein, Nieuwstraat, mr. Schrau-
wenstraat, Wildschut, Van Heinsbergs-
traat, Oranjestraat, Raadhuisstraat, Alp-
henseweg, Kerkstraat, Kusterstraat en de 
Augustinastraat in Gilze.

*  Snor Circusproject AZC Gilze Rijen op 19 
en 20 oktober 2018 van 15.00 uur tot 
17.30 uur op het grasveld van terrein 
AZC aan Prinsenbosch 2 in Gilze.

*  Altena Sledehondenwedstrijd op 23 no-
vember 2018 van 15.00 uur tot 24.00 
uur, op 24 november 2018 van 08.00 uur 
tot 24.00 uur en op 25 november 2018 
van 08.00 uur tot 18.00 uur op het wei-
land op de hoek bij Wolfgatse Baan en de 
Nieuwe Maastrichtsebaan in Gilze. 

Molenschot
*  Intocht Sinterklaas op 18 november 

2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur door 
Schoolstraat, Broekstraat, Korenbloem, 
Wethouder Boemaarsstraat en de Veen-
straat in Molenschot.

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

voor het schenken van zwakalcoholi-
sche dranken tijdens Altena Sledehon-
denwedstrijd op 23 november 2018 van 
15.00 uur tot 24.00 uur, op 24 november 
2018 van 08.00 uur tot 24.00 uur en op 
25 november 2018 van 08.00 uur tot 
18.00 uur aan de Nieuwe Maastrichtse-
baan in Gilze.


