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B en W belicht… week 47
Verlenen omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets voor veranderen van milieu-
inrichting
Door het college is besloten om definitief de om-
gevingsvergunning voor het veranderen van een 
milieu-inrichting te verlenen. Dit betekent plaat-
sing van een luchtwasser en uitbreiding van het 
dierenaantal aan de Alphensebaan 70b in Gilze. 

Concept wegenlegger
Een wegenlegger is een register waarin de 
openbare wegen staan beschreven die buiten 
de bebouwde kom van de gemeente liggen. Bij 
de wegenlegger hoort een kaart waarop al deze 
openbare wegen zijn weergegeven. In 2015 heeft 
de gemeenteraad € 90.000,- beschikbaar gesteld 
voor het opstellen van een wegenlegger. Bureau 
Exante heeft deze wegenlegger opgesteld. Het 
college heeft de wegenlegger vastgesteld, die 
nu in het gemeentehuis ligt ter inzage voor een 
periode van zes weken. 

Opheffen parkeerplaatsen ‘alleen parkeren 
voor vergunninghouders’ Monseigneur 
Schaepmanstraat 43-67 in Rijen 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de status op te heffen van 
“alleen parkeren voor vergunninghouders” voor 
de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Mon-
seigneur Schaepmanstraat 43-67 in Rijen. Deze 
regeling is niet meer nodig omdat de sporthal/
zwembad is verplaatst.

Vervolg onderzoek veehouderij en Gezondheid 
Omwonenden III
Door het college is kennisgenomen van het ver-
volgonderzoek veehouderij en Gezondheid Om-
wonenden III.  Dit vervolgonderzoek geeft aan 
dat er (nog) geen eenduidige conclusie aan te 
verbinden is. Tot er meer duidelijkheid is over 
een landelijke normering houdt het college vast 
aan het toetsingskader Endotoxine bij het ont-
wikkelen van veehouderijen en andere ruimte-
lijke ontwikkelingen.

Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan 
Broekdijk 30a in Hulten
Het ontwerp wijzigingsplan Broekdijk 30a in Hul-
ten ligt voor de periode van zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis. Dit gaat over de bouw van 
een nieuwe (opslag)loods binnen het bestaan-
de bouwvlak met een goede landschappelijke 
inpassing. 

Besluit op aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade (Oude Baan 2 in Hulten)
Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetko-
ming in planschade heeft het college door een 
onafhankelijk extern bureau een planschade-ad-
vies laten opstellen. Uit dit advies volgt dat spra-
ke is van actieve risicoaanvaarding. Voor aanvra-
gers bestond op het moment van aankoop van 
het object voldoende aanleiding om rekening te 
houden met de eventuele komst van woningen 
in de nabijheid van het object. Daarom wijst 
het college de aanvraag om tegemoetkoming in 
planschade af.

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken
De huidige beleidsregels uit 2010 voor een ge-
handicaptenparkeerplaats op kenteken voldoen 
niet meer. Er zijn nieuwe regels opgesteld die 
duidelijker zijn in welke situatie een aanvrager 
wel of niet in aanmerking komt voor deze par-
keerplaats. Door het college zijn deze beleidsre-
gels vastgesteld. 

Beleidsregels Bijzondere Bijstand
Door het college zijn de nieuwe beleidsregels 
Bijzondere Bijstand vastgesteld. De oude be-
leidsregels worden ingetrokken. De wijzigingen 
gaan over duurzame gebruiksgoederen, zwemles 
en de babyuitzet. 

Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet 
Landelijke Voorziening (DSO-LV)
Het college geeft akkoord op het voorstel van 
de VNG over het beheer van de Digitaal Stelsel 
Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) 
en de ondertekening van de beheerovereen-
komst. Dit is nodig voor de invoering van de 
Omgevingswet. 

Vaststellen bestemmingsplan Bisschop de 
Vetplein 14-15 in Gilze
Het college stelt voor aan de gemeenteraad om 
het bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 14-
15 in Gilze ongewijzigd vast te stellen, net als de 
hogere waarde wegverkeersgeluid.

Rijk, provincie en regio 
dragen bij aan aanpak 
spooroverwegen Rijen
Het Rijk en de provincie Noord-
Brabant hebben deze week concrete 
afspraken gemaakt over de aanpak 
van de ondertunneling van twee 
spoorwegovergangen in Gilze en Rijen. 
Dit betekent dat Rijk, provincie en 
regio geld vrij gaan maken voor de 
ondertunneling van de overgangen bij 
de Vijf Eikenweg en de Julianastraat in 
Rijen. De tunnels zijn nodig om Rijen en 
de regio ook in de toekomst bereikbaar 
te houden en om de verkeersveiligheid 
te verbeteren, geeft de provincie aan. 
Concrete afspraken over de hoogte van 
de bijdragen worden naar verwachting in 
februari gemaakt.

Flinke stap vooruit
Verantwoordelijk wethouder Rolph 
Dols is verheugd met dit nieuws vanuit 
het Rijk en de provincie: “Voorafgaand 
aan deze toezegging is er veel contact 
geweest tussen de gemeente, de regio 
en de provincie over de ambities in Gilze 
en Rijen voor ondertunneling van de 
spoorovergangen aan de N631 en de 
Julianastraat. Door de gemaakte afspraken 
is de realisatie van de twee tunnels in onze 
gemeente een flinke stap dichterbij. Dit 
geeft ons als gemeente de tijd om, samen 
met andere partners, richting februari de 
financiering rond te hebben.”

Ondertunneling overgang Julianastraat
Op 9 juli heeft de gemeenteraad van 
Rijen besloten tot het uitwerken van de 
voorkeursvariant van een ‘auto te gast’-

tunnel aan de Julianastraat als onderdeel 
van een herontwikkeling van de stations-
omgeving van Rijen. De gemeente 
betrekt bewonerswerkgroepen bij de 
vervolgstudies en het opstellen van het 
nieuwe bestemmingsplan. In juni 2019 
moet duidelijk worden of ondertunneling 
haalbaar is.

Ondertunneling overgang Vijf Eikenweg
De Vijf Eikenweg (N631) is een provinciale 
weg. Voor de kruising met het spoor gaat 
de voorkeur er naar uit om de weg onder 
het spoor door te laten gaan. Hierdoor 
verdwijnt de spoorwegovergang. Ten 
hoogte van de naastliggende kruising 
Nassaulaan is de voorkeursvariant het 
aanleggen van een rotonde. Momenteel 
werkt de provincie uit hoe dit er uit komt 
te zien en ingepast wordt. Donderdag 6 
december 2018 organiseert de provincie 
Noord-Brabant een informatieavond over 
de aanpak van de N631. Op 6 december 
start om 19.30 uur de presentatie in De 
Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55 in Rijen.

Ook geld voor fietsenstalling en 
snelfietsroute Breda-Rijen-Tilburg
Om meer mensen uit te dagen om 
gebruik te maken van de fiets, willen 
Rijk en regio samen investeren in meer 
fietsenstallingen bij onder andere NS-
station Gilze-Rijen. Daarnaast ontvangt de 
provincie een bijdrage van het Rijk van € 
1,85 miljoen voor de snelfietsroute Breda-
Rijen-Tilburg. Deze komt in Rijen deels 
langs het spoor te liggen.

Kom langs en volg de BOA’s!
De Meldbox Veiligheid is van Molenschot 
naar Hulten verhuisd en staat nu bij The 
Chump aan de Gerardus Majellastraat. De 
BOA’s houden daar wekelijks op woensdag 
spreekuur voor u. Tussen 18:00 uur en 
19:00 uur bent u van harte welkom bij de 
Meldbox. Heeft u een vraag, opmerking of 
bent u gewoon nieuwsgierig? Kom langs! 
De BOA’s helpen u graag verder. 

PS: volgt u de BOA’s al op Twitter? 
@abg_boa 

Kalender
Ophalen grof afval
Op 13 december halen wij het grof afval 
op. Dat doen we alleen als u zich hiervoor 
heeft opgegeven vóór dinsdag 11 decem-
ber, 12.00 uur. Grof afval laten ophalen 
kost € 50, -. U moet dit bedrag vooraf bij 
de aanmelding betalen.

Ophalen Snoeihout
Op 17 december halen wij snoeihout op. 
Dat doen we alleen als u zich hiervoor 
heeft opgegeven vóór woensdag 13 de-
cember, 12.00 uur. Snoeihout laten opha-
len kost € 50, -. U moet dit bedrag contant 
afrekenen bij de chauffeur.

Avondopenstelling 
De avondopenstelling van het Klantcon-
tactcentrum van donderdag 20 december 
vervalt in verband met een personeels-
bijeenkomst van de ABG-organisatie. In 
plaats van donderdag 20 december kunt 
u op woensdag 19 december van 14.00 
tot 19.00 uur bij het Klantcontactcentrum 
terecht. U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken via telefoonnummer 14 0161 of via 
onze site www.gilzerijen.nl. Op donderdag 
20 december is het gemeentehuis vanaf 
15.00 uur gesloten en zijn we telefonisch 
niet bereikbaar. Vrijdag 22 december kunt 
u vanaf 08.30 uur weer bij het Klantcon-
tactcentrum terecht.

B en W belicht… week 48
Principeverzoek vrijstaande woning aan de 
Gouberg in Gilze
Het college stemt niet in met het principeverzoek 
voor de ontwikkeling van een vrijstaande woning 
aan de Goudberg in Gilze. Het principeverzoek 
past niet binnen het bestaande bestemmings-
plan.

Verzoek tot handhaving bewoning door 
seizoenarbeiders aan de Van Hornstraat 12 
in Gilze
Het college heeft besloten om na het verzoek tot 
handhaving, de eigenaar van de Van Hornstraat 
12 in Gilze, een last onder dwangsom op te leg-
gen van € 5000,-. De eigenaar moet uiterlijk 1 
januari 2019 de hoeveelheid personen die geen 
huishouden vormen terugbrengen tot maximaal 
drie personen en de woning laten bewonen door 
één huishouden.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB): werkprogramma 2019 en 
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK)
Het college is akkoord met het werkprogramma 
2019 en geeft de OMWB opdracht om het werk-
programma 2019 uit te voeren volgens het GUK. 
Het GUK regelt een eenduidige wijze in de uit-
voering van de wettelijke basistaken in de regio.

Voorgenomen besturenfusie protestant 
christelijk primair onderwijs (PCPO) Midden-
Brabant en protestant christelijk onderwijs 
(PCO) Etten-Leur
Het college laat via een brief weten aan PCPO 
Midden Brabant dat er geen bezwaar is tegen 
de bestuurlijke fusie van PCPO Midden-Brabant 
en PCO Etten-Leur.
Dementievriendelijke gemeente Gilze en Rijen
Het college heeft besloten om de kerngroep 
dementievriendelijke gemeente activiteiten te 

laten organiseren in het kader van dementie-
vriendelijke gemeente. Hiervoor reserveert het 
college een budget van € 10.000,- voor de jaren 
2019-2022. 

Subsidie Stichting Leergeld 2019
Het college heeft besloten om Stichting Leer-
geld voor 2019 een subsidie van € 21.000,- te 
verstrekken. 

Principeverzoek nieuwbouw zes patiowoningen 
Oranjestraat 39A in Gilze
Het college heeft besloten geen medewerking te 
verlenen aan het principeverzoek voor de nieuw-
bouw van zes patiowoningen aan de Oranjestraat 
39A in Gilze. Het college verleent in principe wel 
medewerking aan woningbouw op deze locatie 
als de initiatiefnemer voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 

Kom langs en volg de BOA’s!  
De Meldbox Veiligheid is van Molenschot naar Hulten verhuisd en staat nu bij The Chump aan de 
Gerardus Majellastraat. De BOA’s houden daar wekelijks op woensdag spreekuur voor u. Tussen 
18:00 uur en 19:00 uur bent u van harte welkom bij de Meldbox. Heeft u een vraag, opmerking of 
bent u gewoon nieuwsgierig? Kom langs! De BOA’s helpen u graag verder. PS: volgt u de BOA’s al op 
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Inwoners Gilze en Rijen heel tevreden over 
woning en woonomgeving
Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen 
zijn heel tevreden over hun woning en hun 
woonomgeving. Dat blijkt uit de resultaten 
van het regionaal woonbehoefteonderzoek 
dat eerder dit jaar is gehouden. Het onder-
zoek geeft inzicht in de woonwensen van 

de inwoners van Hart van Brabant waaron-
der ook de gemeente Gilze en Rijen valt. 
Op basis van deze inzichten kunnen we 
het regionale woningmarktbeleid beter 
afstemmen op de wensen en behoeften. 
Onze gemeente maakt daarna een nieuwe 

‘woonvisie’ voor de komende vier jaar. In 
die visie staat wat we komende jaren op 
welke plek willen bouwen. Wilt u alle resul-
taten bekijken? Op www.gilzerijen.nl vindt 
u meer informatie.

Controle Toeristenbelasting
De gemeente heft toeristenbelasting. Als u 
aan mensen, die niet staan ingeschreven 
in onze gemeente, tegen betaling verblijf 
biedt, moet u toeristenbelasting betalen. 
U moet dit verblijf ook aangeven bij de 
gemeente en een administratie daarvan 
bijhouden.

Onderzoek
Er loopt de komende maanden een onder-
zoek naar alle locaties waar mensen, tegen 
betaling, kunnen overnachten. Dit kan zijn 
een hotel, pension, groepsaccommodatie, 
B&B, camping of een particuliere woning. 
Maar ook een Airbnb-bedrijf. Van te voren 
geselecteerde bedrijven krijgen bezoek van 

iemand van de Adviesgroep Nederlandse 
Gemeenten (ANG). Zij gaan dit onderzoek 
voor de gemeente doen. Deze bedrijven 
krijgen van te voren een brief over het be-
zoek. 

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over de 
toeristenbelasting kunt u contact opnemen 
met de afdeling toeristenbelasting van ANG 
via het telefoonnummer: 085 – 0 239 004.

Nieuwe dienst-
regeling bussen
Vanaf 9 december rijden de bussen anders; 
een nieuwe dienstregeling gaat dan in. Elk 
jaar wordt de dienstregeling van de bussen 
in Brabant aangepast. Dit gebeurt gelijktij-
dig met de andere stad- en streekvervoer-
ders en spoorvervoerders. Op www.bravo.
info vindt u meer informatie. 

Militairen oefenen
Van zondag 9 december tot en met don-
derdag 13 december voeren militairen een 
oefening uit in onze gemeente. De militai-
ren verplaatsen zich te voet of met militai-
re voertuigen. In totaal doen 270 personen 
mee aan deze oefening. Tijdens de oefening 
gebruiken ze 21 militaire voertuigen. De 
militairen gebruiken geen (oefen)munitie.
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Bekendmakingen

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 hij/zij volgens de 
BRP staan 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 ge-
meente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Lang, H. 22-06-1978
Andrejewicz, W.K. 14-05-1980
Andrejewicz, W.M. 21-10-1985
Andrejewicz, J. 20-11-2012
Brzoza, N. 25-08-2005
Bisschops, L.K. 05-10-1986
Takács, S. 12-08-1968
van Bree, A.L.P. 30-06-1947
Ahmidouch, M. 10-06-1986
Bilok, C.A.J. 05-06-1972

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkenen. Wij ver-
zoeken u binnen 28 dagen na datum publi-
catie uw verhuizing door te geven aan het 
Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161. Bij 
geen reactie binnen 28 dagen na dagteke-
ning publicatie gaan wij over tot definitieve 
opneming van de adresgegevens onbekend 
in de BRP.

Attendering bekendmaking 
bestemmingsplan Nieuwstraat 
113a te Gilze
De gemeenteraad van Gilze en Rijen stelde 
op 12 november 2018 het bestemmings-

plan Nieuwstraat 113a te Gilze ongewijzigd 
vast. Dit besluit is op 26 november 2018 
gepubliceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden hebben van 
27 november 2018 tot en met 7 januari 
2019 de gelegenheid om beroep in te stel-
len 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.BPnieuwstraat113a-VG01. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website.

Attendering bekendmaking 
bestemmingsplan Horst 58 in 
Gilze en besluit hogere waarde
De gemeenteraad van Gilze en Rijen stelde 
op 12 november 2018 het bestemmings-
plan Horst 58 in Gilze vast. Dit besluit is op 
27 november 2018 gepubliceerd via www.
officielebekendmakingen.nl. Belangheb-
benden hebben van 4 december 2018 tot 
en met 14 januari 2019 de gelegenheid 
om beroep in te stellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelij-
ke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BP-
Horst58-VG01. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Attendering bekendmaking 
toepassing bestuurlijke lus 
bestemmingsplan Centrum Rijen 
Oost
De gemeenteraad van Gilze en Rijen stelde 
op 12 november 2018 het bestemmings-
plan Centrum Rijen Oost opnieuw vast 
met toepassing van een bestuurlijke lus. 
Dit besluit is op 28 november 2018 ge-
publiceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden hebben van 
4 december 2018 tot en met 14 januari 
2019 de gelegenheid om beroep instellen 
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.IMRO. 
0784.BPCENTRUMRIJENOOST-VG03. Voor 

nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website.

Attendering bekendmaking 
ontwerp-wijzigingsplan Broekdijk 
30a 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten het 
ontwerp van het wijzigingsplan ‘Broekdijk 
30a’ in Hulten voor eenieder ter inzage te 
leggen. Dit besluit is op 26 november 2018 
gepubliceerd op www.officielebekendma-
kingen.nl. Een ieder krijgt van 27 november 
2018 tot en met 6 januari 2019 de gele-
genheid een zienswijze in te dienen. U kunt 
het ontwerp-bestemmingsplan tijdens ope-
ningstijden inzien in het gemeentehuis van 
Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. U 
kunt het plan ook bekijken op de landelij-
ke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.WPBroek-
dijk30a-ON01. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Ontwerp-wegenlegger gemeente 
Gilze en Rijen ter inzage
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend, dat een nieuw ontwerp 
van de wegenlegger ter inzage ligt in het 
gemeentehuis. Hierbij hoort ook een over-
zichtskaart. Een wegenlegger is een boek 
(register) waarin de openbare wegen staan 
beschreven, die buiten de bebouwde kom 
van de gemeente liggen.
De openbaarheid van een weg is vooral be-
langrijk voor de vrije toegang tot die weg 
en voor de onderhoudsplicht ervan. Van 
alle openbare wegen buiten de bebouwde 
kom van de gemeente kunt u in de wegen-
legger onder andere lezen hoe lang ze zijn, 
wat voor soort wegverharding ze hebben, 
wie ze moet onderhouden en welke duikers 
of bruggen er onder of in de weg liggen. 
De wegenlegger uit 1992 is verouderd en 
daarom is een nieuwe en geactualiseerde 
wegenlegger gemaakt.
U kunt de ontwerp-wegenlegger inzien in 
het gemeentehuis in Rijen van 6 decem-
ber 2018 tot en met 24 januari 2019. U 
moet hiervoor een afspraak maken met 

de heer Toon van den Wijngaard, via mail 
toonvandenwijngaard@abg.nl of via telnr. 
013-3821447.
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 24 
januari 2019 een zienswijze indienen. Uw 
schriftelijke zienswijze richt u aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen. 
Uw zienswijze moet ondertekend zijn en 
daar moet in ieder geval in staan:
• Uw naam en adres
• De datum dat u de zienswijze schrijft
• Een omschrijving van het besluit waar-

tegen u een zienswijze indient
• Waarom u een zienswijze indient.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
Burgtsebaantje 15, milieu-neutrale veran-
dering bedrijf 
Julianastraat 90, vervangen kozijnen en 
verplaatsen voordeur
Krekelhorst 14, aanleggen uitrit (gehandi-
captenparkeerplaats)
Kempenbaan 1, bouwen bedrijfshal 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
Brakken 10, aanleggen uitrit en plaatsen 
toiletgebouw
Achter de Tuintjes 5, uitbreiden woning en 
bouwen bijgebouw

Aanvraag omgevingsvergunning 
vergunningvrij
Ridderstraat 27, vernieuwen garage en ber-
ging en bouwen overdekt terras
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. 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure
Eikenveld 8B, bouwen woning en aanleg-
gen uitrit

Gagelrijs 77, aanbouwen aan voorgevel en 
plaatsen dakkapel
Raakeindse Kerkweg 61, tijdelijk afwijken 
bestemmingsplan
Hengelstraat 56, plaatsen overkapping
Wolfsweidelaan 25, splitsen woning
Alphenseweg 52, uitbouwen achterzijde 
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. 

Volledige meldingen 
Krekelhorst 1 t/m 13, 15, 19 t/m 25, 31 t/m 
37 en 43 t/m 49 en 
Houtelaar 3 t/m 8, 11 13 en 66, 68 en
Riekevoort 20-26-34-38-40-46-48-50, sa-
neren asbest
Hoofdstraat 62, gedeeltelijk (inpandig) slo-
pen en saneren asbest

Melding akkoord 
Trees Kinstraat 13, melding Activiteitenbe-
sluit, starten bedrijf 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende Drank- en 
Horecavergunning
Verzend datum besluit: 19-11-2018
Locatie: Stationsstraat 1, 5121 EB Rijen

Verleende Horeca-
Exploitatievergunning
Verzenddatum besluit: 19-11-2018
Locatie: Stationsstraat 1, 5121 EB Rijen

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

Beplanting Centrumplan Gilze-Parkdeel
Op maandag 26 november is aannemer 
Krinkels BV uit Wouw begonnen met de 
voorbereidingen voor de nieuwe beplan-
ting in het Centrumplan Gilze – Parkdeel. 
De aannemer is ongeveer twee weken be-
zig om het terrein op te schonen. In heel 
Gilze moeten wij bij graafwerkzaamheden 
nagaan of er nog oude munitieresten of 
bommen uit de Tweede Wereldoorlog in 
de grond zitten. Hiervoor gaat het bedrijf 
REASeuro op zoek naar niet-gesprongen 
explosieven. Als het terrein onderzocht is 
en er niets is gevonden, dan kan de aan-
nemer de wortels van struiken verwijderen 
en de grond bewerken en bemesten. We 
letten hierbij op dat de boomwortels niet 
beschadigen. Daarna plant de aannemer 
nieuwe beplanting. 

Overlast?
Aan de Lange Wagenstraat is het nodig om 

enkele parkeerplaatsen tijdelijk af te slui-
ten. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in 
de buurt waar u terecht kunt. De planning 
van de werkzaamheden is afhankelijk van 
het weer en wat REASeuro tijdens het on-
derzoek aan explosieven vindt. We probe-
ren u zo weinig mogelijk overlast te laten 
ervaren van de werkzaamheden en danken 
u voor uw begrip hiervoor. 

Afvalcontainers
U kunt uw huisvuil op de gebruikelijke da-
gen aanbieden. Het kan zijn, dat de aanne-
mer bezig is in het gebied waar normaal 
gesproken het huisvuil wordt ingezameld. 
In dat geval zorgt de aannemer dat het huis-
vuil opgehaald wordt en dat de containers 
weer bij uw woning terechtkomen. Voor 
vragen hierover kunt u bellen met de heer 
Ad van Hassel van Krinkels BV op telefoon-
nummer 06-50237913.

Heeft u nog vragen over de 
werkzaamheden?
Als u vragen of opmerkingen heeft over de 
werkzaamheden dan kunt u contact opne-
men met Henri Schoenmakers, telnr. 06-
12879531 en Ruud Overes, telefoonnum-
mer: 06-55750485, die samen het werk 
namens de gemeente begeleiden.

Buurtbemiddelaar worden: iets voor u?
Iedereen wil graag wonen in een fijne 
buurt. Niemand zit te wachten op ruzie 
met de buren. Toch gebeurt het wel. Een 
buurtbemiddelaar gaat het gesprek aan 
met de betrokken bewoners. Hij of zij pro-
beert beide partijen met elkaar in gesprek 
te brengen. Als de bemiddeling slaagt voe-
len buren zich weer prettig in hun leefom-
geving. Buurtbemiddelaars zijn enthousiast 
en gedreven.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen die buurtbemiddelaar 

willen worden: mensen met levenserva-
ring, die van een uitdaging houden. Men-
sen die zowel met een lach als serieus het 
werk als bemiddelaar willen doen. Het is 
belangrijk dat u goed kunt luisteren en ge-
duldig bent. Wij trainen en begeleiden de 
buurtbemiddelaars. U kan als bemiddelaar 
ervoor kiezen om niet te bemiddelen in de 
gemeente waar u woont. Naast overdag 
en ‘s avonds kunt u ook in het weekend 
bemiddelden. Wij trainen en begeleiden 
buurtbemiddelaars.

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig geworden? Bel dan 
met Eus van Beijsterveldt, coördinator 
buurtbemiddeling via telefoonnummer: 
06 - 823 62 390 of stuur een e-mail naar: 
eusvanbeijsterveldt@contourdetwern.nl. 

Infoavond over onderzoek 
spoortrillingen
ProRail heeft onderzoek gedaan naar tril-
lingen langs het spoor. Over dit onderzoek 
is er op dinsdagavond 11 december een 
informatieavond in het gemeentehuis in 
Rijen. Het gemeentehuis (bordeszijde) is 
open vanaf 18.45 uur. De bijeenkomst be-
gint om 19.00 uur.

Programma
Tijdens de avond licht ProRail de uitkom-
sten van het onderzoek toe en deelt de 
mogelijke oplossingen die nog in onder-
zoek zijn. Op dit moment zijn er nog geen 
korte termijn maatregelen om tijdens de 
avond te presenteren. Wel vertelt ProRail 
u op welke manier zij samen met de ge-
meente Gilze en Rijen, het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en NS kijken 
naar mogelijke verbeteringen. We kijken 
daarbij naar de spoorbaan, de omgeving 
van het spoor, het materieel en de
dienstregeling. 

Tijdens de avond biedt ProRail het ‘Burgeri-
nitiatief Rijen Trilt’ ook de gelegenheid om 
de uitkomsten van een enquête met u en 
ons te delen. ‘Rijen Trilt’ heeft een eigen 

enquête gehouden onder  omwonenden 
aan het spoor in Rijen. De resultaten daar-
van worden tijdens de infoavond gepresen-
teerd.

Waarom onderzoek?
ProRail heeft de afgelopen maanden on-
derzoek laten doen naar trillingen langs de 
spoorbaan naar aanleiding van meldingen 
van omwonenden in Dorst, Rijen en Oi-
sterwijk. Het doel van dit onderzoek is be-
grijpen waardoor de trillingshinder wordt 
veroorzaakt.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Prorail. U kunt 
ProRail bereiken via www.prorail.nl/contact 
of bel 0800 - 776 72 45 (gratis).

Informatieavond provinciale weg 
N631 Oosterhout - Rijen
De provincie Noord-Brabant nodigt belang-
stellenden uit voor een informatieavond 
over het project N631 (Vijf Eikenweg / 
Oosterhoutseweg). De provincie wil de weg 
namelijk verbeteren en u daarover informe-
ren. Deze informatieavond is op donderdag 
6 december 2018

Onderzoek provincie
De Provincie Noord-Brabant onderzoekt 
hoe de weg veiliger en onderhoudsvrij 
gemaakt kan worden voor de komende 
10 jaar. Het projectteam van de Provincie 
werkt samen met ProRail en de gemeen-
ten Gilze en Rijen en Oosterhout aan een 
ontwerp. Dat ontwerp moet oplossingen 
bieden voor alle vraagstukken. 

Informatieavond donderdag 6 december
Op 13 juni 2018 vond een bijeenkomst 
plaats over het project N631. Het project-
team wilde in deze bijeenkomst graag de 

reactie van omwonenden en geïnteres-
seerden horen over de verschillende ont-
werpen. Op donderdag 6 december orga-
niseert de provincie een informatieavond 
voor alle geïnteresseerden. Ze laten dan 
zien welk ontwerp hun voorkeur heeft. 

Waar is de informatieavond?
De informatieavond is in De Vijf Eiken, Oos-
terhoutseweg 55 in Rijen. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de pre-
sentatie over het voorkeursalternatief.  Er 
is onder andere aandacht voor de spoor-
wegovergang in Rijen, de kruising met de 
Nassaulaan en de kruising met de toekom-
stige snelfietsroute tussen Breda en Tilburg.

Meer informatie?
Mocht u zich alvast willen inlezen over het 
project? Kijk dan op www.brabant.nl/n631. 
Hier kunt u zich eventueel ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief. 

Woning aan de Julianastraat in Rijen gesloten na 
vondst hennepkwekerij
Een woning aan de Julianastraat in Rijen is 
voor de duur van 6 maanden gesloten van-
wege een overtreding van de Opiumwet. 
Dat heeft burgemeester Jan Boelhouwer 
besloten. Op 12 oktober 2018 trof de poli-
tie er een hennepkwekerij met 60 hennep-
planten aan.
Het is verboden om dit pand te betreden 
van 21 november 2018 tot 21 mei 2019. 
Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente 
Gilze en Rijen een eind maken aan drugs-

overlast vanuit deze locatie. De gemeente 
heeft omwonenden per brief geïnformeerd 
over deze maatregel. 

Ervaart u drugsoverlast?
Drugs gaan gepaard met overlast, criminali-
teit en brandgevaar. De gemeente Gilze en 
Rijen, Enexis en de politie gaan dit zoveel 
mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt 
daarbij. Burgemeester Boelhouwer roept 
daarom de inwoners van gemeente Gilze 

en Rijen op om het te melden, als zij drugs-
overlast ervaren. 

Hoe maak ik een melding?
Een melding kunt u maken bij de politie 
via telefoonnummer 0900-8844. Het kan 
ook geheel anoniem via Meld Misdaad 
Anoniem (telefoonnummer 0800-7000). 
Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de 
meldingen daarna door naar de politie en 
gemeente Gilze en Rijen.


