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Gratis VOG voor vrijwilligers
Elke vrijwilliger die werkt met kwetsbare 
mensen kan vanaf 1 november 2018 een 
gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
krijgen. De vrijwilliger toon met de VOG 
aan dat hij of zij in het verleden niet iets 
heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in 
de weg staat. 

Elke vrijwilligersorganisatie moet een 
beleid hebben waaruit blijkt dat ze werk 
maken van veilig vrijwilligerswerk. Ze 
moeten een breder preventief beleid  
voeren op het gebied van voorkomen 

en aanpakken van (seksueel) grens-
overschrijdend gedrag.  Op die manier zijn 
leden van een vereniging of organisatie, 
en vooral kwetsbare groepen zoals 
kinderen, beter beschermd en in veilige 
handen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de gratis VOG-
regeling? Ga dan naar www.gratisvog.
nl. U kunt op deze website ook terecht 
voor meer informatie over een breder 
preventief beleid.

Voortgang ‘anders inzamelen’
Rijen-West start deze maand met het an-
ders inzamelen van afval. In dat deel van 
Rijen zijn er enkele ondergrondse contai-
ners niet geplaatst. Het gaat om de contai-
ners in Brabantpark en in de Stormstraat. 
De verwachting is dat de containers uiterlijk 
begin december geplaatst zijn. Tot die tijd 
kunt u terecht bij één van de andere onder-
grondse containers in de gemeente.

PMD-container niet geleegd? 
Vanaf het moment dat de PMD-sticker op 
uw oude restcontainer zit of u een nieuwe 
PMD-container heeft gekregen, mag u al-
leen nog maar PMD-afval in deze container 
doen. PMD-afval bestaat uit plastic verpak-
kingen, metalen (blik) en drankkartons. Het 

PMD mag los of in doorzichtige zakken in de 
container. Dit afval kunnen we recyclen. Het 
is daarom belangrijk om géén restafval bij 
het PMD te doen. Ook hard plastic, land-
bouwfolies of afdekzeilen horen niet thuis 
in de PMD-container.  

Rode kaart
Als we zien dat er verkeerd afval in uw 
PMD-container zit, hangen we een rode 
kaart aan de container. We maken uw con-
tainer dan niet leeg. Op de rode kaart kunt 
u lezen waarom de container niet is ge-
leegd. U kunt dan alsnog het restafval naar 
een ondergrondse container brengen en bij 
de volgende inzamelronde de PMD-contai-
ner opnieuw aanbieden.

Oud papier
Het oud papier halen we niet meer los in 
dozen op. U gebruikt een papiercontainer 
voor het aanbieden van oud papier. U kunt 
het oud papier wel nog in dozen naar de 
milieustraat brengen. 
Heeft u nog geen papiercontainer? Vraag 
deze dan aan bij de gemeente. U kunt kie-
zen tussen een kleine 140 liter-container en 
een standaard 240 liter-container. 

Vragen
Heeft u vragen over ‘anders afval inzame-
len’? Neem dan contact op met het Klant-
contactcentrum via telefoonnummer 14 
0161 of kijk op www.gilzerijen.nl/
andersinzamelen. 

Week van de Pleegzorg
Van 31 oktober tot en met woensdag 7 
november heeft Pleegzorg Nederland de 
‘Week van de Pleegzorg’ georganiseerd. 
Pleegzorg ‘Sterk Huis’ organiseerde hier 
in de regio allerlei activiteiten. Samen 
met sportverenigingen en de gemeente 
probeert Pleegzorg nieuwe pleegouders 
te werven. Sportverenigingen kunnen 
daarvoor hun sporthek doneren om een 
spandoek van de wervingscampagne aan 
op te hangen. Op deze manier proberen zij 
samen de zoektocht naar nieuwe pleegou-
ders extra onder de aandacht te brengen.  

Pleegouders zijn van onschatbare waarde 
én heel hard nodig. Op dit moment zijn 

er in Nederland 23.000 pleegkinderen. 
Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar 
oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis 
wonen, soms is dat voor langere tijd. Het 
aantal nieuwe pleegouders is afgelopen 
jaar toegenomen dankzij alle gezamenlijke 
inspanningen. Toch is er helaas nog steeds 
een tekort aan pleegouders. Zo wachten in 
onze regio nu 25 kinderen op een passend 
pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleegou-
ders hard nodig!

Wilt u meer weten over Pleegzorg of hoe u 
pleegouder kunt worden, kijk dan op www.
sterkhuis/pleegzorg.nl of neem contact op 
via 013-5309400.

Plannen voor een 
mantelzorgwoning?
Wilt u een mantelzorgwoning plaatsen of 
bouwen? Een mantelzorgwoning is een 
zelfstandige woning op het terrein van uw 
eigen huis. Die woning is bedoeld voor de 
persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook 
zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat 
geval woont degene die u verzorgt in het 
bijbehorende huis. 

Gesprek
Heeft u dergelijke plannen? De eerste 
stap is een gesprek met de gemeente. Een 
Wmo-consulent, een medewerker Ruim-
telijke Ontwikkeling en een medewerker 

Vergunningverlening bespreken samen 
met u alle plannen en wensen van u en uw 
mantelzorger(s). Een gesprek vraagt u aan 
met een formulier dat op www.gilzerijen.
nl/mantelzorg staat. U vult dit formulier in 
en mailt het naar sociaaldomein@abg.nl. U 
kunt het formulier ook afgeven bij de balie 
van het gemeentehuis. Een Wmo-consulent 
neemt binnen enkele werkdagen contact 
met u op om een afspraak te maken. Zijn 
er naast de hoofdaanvragers nog meer zor-
gontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u 
dat aangeven in het vakje ‘Bijzonderheden’ 
op het formulier.

Groeituin investeert dankzij donatie
Dankzij een donatie van 1.000 euro van Van 
der Avoird Trayplant B.V. kan de Groeituin 
Floralia in Gilze dit najaar investeren in de 
Groeituin. Met het geld kunnen ze de teelt 
van bonenstaken financieren en materiaal 
kopen voor bewatering van de Groeituin. 
De donatie van Van der Avoird is mogelijk 
dankzij een bonussysteem van deze onder-
nemer. Alle vaste medewerkers nemen deel 
aan dit bonussysteem waarbij een gedeelte 
bedoeld is voor goede doelen. 

De Groeituin Floralia in Gilze is een initiatief 
van de gemeente Gilze en Rijen. In dit pro-
ject werken we samen met verschillende 
ondernemers, de Voedselbank, scholen en 
instellingen om een aantal doelen te be-
reiken. Voorbeelden hiervan zijn educatie 
aan kinderen van de lokale basisscholen, 
werknemersvaardigheden opdoen en het 
toewerken naar een betaalde baan of een 
dagbestedingsplaats. Een deel van de oogst 
uit de groeituin gaat naar gezinnen die ge-

bruik maken van de Voedselbank.

Andere partners die de Groeituin onder-
steunen en mogelijk maken zijn onder an-
dere: de Fruitboogerd, Staatsbosbeheer, 

Van Helvoirt, Ondernemersvereniging 
Gilze en Rijen, Lokale Voedselbank, de ge-
meente Alphen-Chaam en de Stichting de 
Vrolijkheid.

Foto: Peggy Goeijers.

Informatiebijeenkomst Centrumplan Gilze
Wethouder Aletta van der Veen nodigt 
alle Gilzenaren van harte uit voor een in-
formatiebijeenkomst over het Centrum-
plan Gilze op woensdagavond 14 novem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur in De Schakel 
(Kerkstraat 109 in Gilze). De gemeente 
en ontwikkelaar-bouwer Alphons Coolen 
praten dan alle geïnteresseerde inwoners 

bij over de huidige stand van zaken. Inwo-
ners kunnen dan ook de eerste impressies 
bekijken van de openbare ruimte, de ar-
chitectuur en de supermarkt.

De gemeente en ontwikkelaar-bouwer 
Alphons Coolen willen een plan ontwik-
kelen dat op steun van de Gilzenaren kan 

rekenen. Zij staan dan ook zeer open voor 
suggesties. In het voorjaar van 2019 volgt 
nog een tweede informatiebijeenkomst, 
waarin zij de verder uitgewerkte plannen 
presenteren. Het ontwerp moet uiterlijk 
op 1 juli 2019 klaar zijn, waarna er gestart 
kan worden met de voorbereidingen voor 
de bouw.

Wie verdient een jeugdlintje? 
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?’. Kent u 
een jongere die een jeugdlintje verdient? U 

kunt tot 12 november 2018 jongeren tus-
sen de 6 en 18 jaar voordragen voor een 
jeugdlintje. Het voordrachtformulier vindt 
u op www.gilzerijen.nl. Aletta van der Veen, 
wethouder ‘Jeugdzaken’, reikt samen met 
de kersvers benoemde jeugdburgemeester 
de jeugdlintjes uit. 



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

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. 

Attendering bekendmaking 
bestemmingsplan 
Broekakkerweg 13
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 1 oktober 2018 het be-
stemmingsplan Broekakkerweg 13 vast. Dit 
besluit is op 2 november 2018 gepubliceerd 
via www.officielebekendmakingen.nl. Be-
langhebbenden hebben van 6 november 
2018 tot en met 17 december 2018 de 
gelegenheid om beroep in te stellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. U kunt het plan bekijken 
op de landelijke website www.ruimtelijke-

plannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IM-
RO.0784.BPBroekakkerweg13-VG01. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website, www.gilzerijen.nl 

Omgevings-
vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Laagstraat 60, kappen boom 
Julianastraat 66, bouwen schuur met op-
bouw
Mgr. van Hooydonkstraat 30, aanpassen 
erfafscheiding
Krekelhorst 14, het aanleggen van een 
uitrit
Hoofdstraat 87A, wijzigen bestemmings-
plan t.b.v. bewegingsruimte
Veenstraat, kappen 2 bomen en aanleggen 
2 poelen en bosplantsoen 
Europalaan 16, saneren asbest
Ingediende aanvragen liggen niet ter in-
zage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Gagelrijs 77, aanbouwen aan voorgevel en 
plaatsen dakkapel

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure

Atalanta 76, kappen 8 bomen
Mary Zeldenrustlaan, Anne Frankplein, 
Constance Gerlingsstraat, kappen 85 bo-
men (op gemeente grond)
Atalanta 24, veranderen constructie wo-
ning
Klein Zwitserland 22, milieu neutrale wij-
ziging betreft het opslaan van infillzand op 
een vloeistofdichte vloer
naast Leibeemd 190, kappen boom (op 
gemeentegrond)
Heuvelstraat 42, bouwen schuur
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
Horst 48, slopen asbest dak
Burgemeester van Mierlostraat, gedeelte-
lijke sloop vloer en fundering 
Strijenstraat 7, saneren asbest
Valenbraak 6, verwijderen van asbest
Mariastraat 23, saneren asbest
Wilhelminastraat 38, saneren asbest golf-
platen

Melding akkoord
Europlaan 13, veranderen milieu-inrichting
Schoolstraat 62, veranderen bedrijf
Akkerstraat 17, starten bedrijf 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende vergunningen 
ontheffingen APV en  
Bijzondere wetten 
Een geluidsontheffing in verband met ver-
vangen van 4 bovenleidingsportalen ter 
hoogte van Broekdijk in Rijen.
• 24 november 2018 vanaf 23.00 uur tot 

en met 25 november 08.00 uur
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen het besluit. 

Verleende 
APV-vergunningen

Rijen
*  Opening van de Kunstweek (Kunstcafé 

Station) op 9 november 2018 van 20.00 
uur tot 24.00 uur in het NS-Station in 
Rijen

*  collecte Jantje Beton van 17 t/m 23 fe-
bruari 2019 in Rijen en Molenschot

Verleende standplaatsvergunning
*  Standplaatsvergunning verleend op 18 

oktober 2018 voor het plaatsen van 
een mobiel kantoor, voor de periode 
van 1 januari 2019 tot en met 31 de-
cember 2019 op de parkeerplaats van 
het Raadhuisplein in Rijen wekelijks op 
maandag van 9.00 uur tot 10.45 uur en 
op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 
uur en in Gilze op het parkeerterrein 
achter sporthal ‘Achter de Tuintjes’ op 

woensdag van 11.15 uur tot 12.30 uur
*  Standplaatsvergunning verleend op 24 

oktober 2018 voor het verkopen van 
waxinelichtjes op 8 december 2018 
van 09.00 uur tot 15.00 uur in winkel-
centrum ‘De Laverije’ en bij sportpark 
‘De Vijf Eiken’ in Rijen

*  Standplaatsvergunning verleend op 25 
oktober 2018 voor het plaatsen van een 
caravan voor oogmetingen op 8 en 9 no-
vember 2018 van 10.00 uur tot 17.00 
uur aan de Stationsstraat in Rijen

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

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Opening van de Kunst-
week (Kunstcafé Station) op 9 november 
2018 van 20.00 uur tot 24.00 uur in het 
NS-Station in Rijen

B en W belicht…

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iede-
re week, meestal op dinsdag. Normaal informe-
ren wij u in deze rubriek 'B en W belicht' over 
de openbare besluiten van afgelopen weken en 
geven we er een korte toelichting op. Helaas is 
er niet altijd voldoende ruimte in de krant om de 
rubriek te publiceren en moet de redactie hierin 
afwegingen maken. U kunt de openbare beslui-
tenlijsten van het college echter altijd bekijken 
via de website van de gemeente Gilze en Rijen. 
Op www.gilzerijen.nl/collegebesluiten.html vindt 
u de besluiten. 

Kalender
Ophalen Snoeihout
Op 12 november halen wij snoeihout op. 
Dat doen we alleen als u zich hiervoor 
heeft opgegeven vóór woensdag 8 novem-
ber, 12.00 uur. Snoeihout laten ophalen 
kost € 50, -. U moet dit bedrag contant 
afrekenen bij de chauffeur.

Ophalen grof afval
Op 15 november halen wij het grof afval 
op. Dat doen we alleen als u zich hiervoor 
heeft opgegeven vóór dinsdag 13 novem-
ber, 12.00 uur. Grof afval laten ophalen 
kost € 50, -. U moet dit bedrag vooraf bij 
de aanmelding betalen.

Kunstweek ‘TooN!’
Van 10 tot en met 18 november is het 
Kunstweek. Cultuurplatform ‘TooN! je 
talent’ heeft een prachtig programma 
samengesteld. Een hele week lang staat 
Gilze en Rijen in het teken van kunst. Het 
is een week met exposities, een rondlei-
ding, kunstfilm, lezing en een Open Ate-
lierroute. 
Het programma vindt u op www.toonje-
talent.nl. Ook op de Facebookpagina van 
‘TooN!’ staat meer informatie.


