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Collectieve Zorgverzekering 
voor ‘minima’ (CZM)
Heeft u een laag inkomen en hoge 
medische kosten, bijvoorbeeld door 
een chronische ziekte of handicap? En 
wilt u voor weinig geld toch uitgebreid 
verzekerd zijn? Maak dan gebruik van 
de Collectieve Zorgverzekering die onze 
gemeente samen met zorgverzekeraars 
CZ en VGZ aanbiedt. 
De gemeente betaalt bij de laagste 
inkomens een gedeelte van de premie van 

uw zorgverzekering en u profiteert van vele 
extra’s. De Collectieve Zorgverzekering 
bestaat uit een basisverzekering en 
verschillende aanvullende verzekeringen. 
U kiest altijd de zorg die bij u past. Stap 
nu makkelijk en snel over via www.
gezondverzekerd.nl! 

Meer info vindt je op www.gilzerijen.nl.

Maandag 7 januari nieuwjaarsontmoeting
Het college houdt de jaarlijkse nieuwjaars-
ontmoeting op maandag 7 januari in Rijen. 
Tijdens deze ontmoeting is de première 
van de documentaire ‘made@gilzerijen’. 
We hebben filmmaker Kenneth Fluonia, 
vierdejaars student St. Joost,  gevraagd om 
een documentaire te maken. Het thema is 
“kunst” in de breedste zin van het woord. 

Maar vooral is het een ontmoeting van 
mensen die met elkaar het begin van het 
nieuwe jaar vieren.

Wij zorgen voor hapjes en een drankje. 
U bent van harte welkom!

Kalender
Aangifte van geboorte rondom 
de feestdagen
Verwacht je gezinsuitbreiding en ligt de 
uitgetelde datum eind december? Rond-
om Kerstmis en Nieuwjaar hebben we 
gewijzigde openingstijden. Op onze web-
site lees je wat na de geboortedatum de 
laatste dag van aangifte is. Tip: maak een 
afspraak om aangifte te doen via onze 
website of 14 0161

Sluitingsdagen gemeentehuis 
rondom Kerstmis en Nieuwjaar
In verband met Kerstmis is het gemeen-
tehuis op maandag 24, dinsdag 25 en 
woensdag 26 december  gesloten. Dins-
dag 27 december zijn we vanaf 08.30 uur 

weer geopend en is het Klantcontactcen-
trum weer bereikbaar via  het telefoon-
nummer 14 0161.

Op maandag 31 december en dinsdag 1 
januari zijn we gesloten. Op woensdag 2 
januari is het gemeentehuis tot 09.30 uur 
gesloten vanwege een Nieuwjaarsbijeen-
komst voor het personeel van de ABG-or-
ganisatie. Vanaf 09.30 uur zijn wij weer 
geopend en telefonisch bereikbaar via het 
telefoonnummer 14 0161.

Ophalen oud papier
In verband met oud en nieuw haalt de 
stichting O.P.A. in Gilze op woensdag 2 
januari het oud papier op.

B en W belicht… week 49
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iede-
re week, meestal op dinsdag. In deze 'B en W 
belicht' informeren wij u over alle openbare be-
sluiten van 4 december 2018 en we geven er een 
korte toelichting op. Hoewel deze samenvattin-
gen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen 
rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven 
immers een beknopt beeld van de beleidsstukken 
waarover het college heeft besloten. Voor vragen 
kunt u terecht bij de groep Communicatie van de 
gemeente, telefoon 088-3821117. 

Veiligheidsaanpassingen terrein tussen sport-
park Verhoven en parkeerterrein
Het college heeft besloten om veiligheidsaan-
passingen door te voeren op het terrein tussen 
sportpark Verhoven en het parkeerterrein. Het 
gaat om het verlagen van twee heuveltjes en 
deze in te zaaien met gras. Een ander deel zaait 
de gemeente in met een bloemenmengsel. Ook 
plaatst de gemeente langs het voetpad een extra 
lantaarnpaal met LED verlichting.

Structurele en duurzame oplossing fietspaden 
Tilburgsebaan
Het college stelt het raadsvoorstel ‘structurele 
en duurzame oplossingen fietspaden Tilburg-
sebaan’ vast en stuurt het voorstel door aan de 
commissie Ruimte. Het advies is om te kiezen 
voor een structurele en duurzame oplossing en 
daarmee het kappen van bomen. Samen met de 
bewoners maakt de gemeente vervolgens een 
ontwerp van de fietspaden en de aanplant van 
nieuwe bomen.

MijnOverheid.nl en berichtenbox
Elk jaar ontvangt u per post één of meer 
belastingaanslagen van ons. In 2019 kunt 
u de post ook digitaal in uw Berichtenbox 
op Mijnoverheid.nl ontvangen. Als u daar 
voor kiest ontvangt u de aanslag OZB en de 
WOZ-beschikking voortaan via MijnOver-
heid in uw Berichtenbox en niet meer per 
post. 

Wat is de Berichtenbox?
De Berichtenbox van MijnOverheid is een 
persoonlijke, digitale berichtenbox, een 
soort postbus. Daarin ontvangt u post van 
bijvoorbeeld de Belastingdienst, de ge-
meente en andere instanties. Als u zich aan-
meldt op www.mijn.overheid.nl ontvangt 
u de aanslag OZB en de WOZ-beschikking 
voortaan in uw Berichtenbox.

Hoe kunt u zich aanmelden bij MijnOver-
heid?
Bent u nog niet aangemeld bij MijnOver-
heid, maar wilt u wel gebruik maken van 
de Berichtenbox? Dan kunt u uw account 
op MijnOverheid met uw DigiD in vier stap-
pen activeren. Heeft u nog geen DigiD dan 
kunt u deze aanvragen op www.digid.nl/
aanvragen. 

Heeft u de Berichtenbox al wel geactiveerd? 
Als u nu al post ontvangt in uw Berich-
tenbox van andere instanties, dan moet u 
alleen inloggen op de Berichtenbox en de 
gemeente Gilze en Rijen toe te voegen. U 
kunt dit in de instellingen van de Berich-
tenbox wijzigen.

Toch per post?
Als u de Berichtenbox niet activeert, blijft 
u de aanslagen automatisch per post ont-
vangen.

Meer informatie
Bekijk het filmpje “Activeer in vier stappen 
uw account” op www.mijn.overheid.nl.

Sluitingsdagen gemeentehuis rondom 
Kerstmis en Nieuwjaar
In verband met Kerstmis is het gemeen-
tehuis op maandag 24, dinsdag 25 en 
woensdag 26 december  gesloten. Dins-
dag 27 december zijn we vanaf 08.30 uur 
weer geopend en is het Klantcontactcen-

trum weer bereikbaar via  het telefoon-
nummer 14 0161.
Op maandag 31 december en dinsdag 1 
januari zijn we gesloten. Op woensdag 2 
januari is het gemeentehuis tot 09.30 uur 

gesloten vanwege een Nieuwjaarsbijeen-
komst voor het personeel van de ABG-or-
ganisatie. Vanaf 09.30 uur zijn wij weer 
geopend en telefonisch bereikbaar via het 
telefoonnummer 14 0161.

Alle inwoners over op systeem anders 
inzamelen
Vanaf 1 december gebruiken ook inwoners 
van Rijen Oost de ondergrondse containers 
voor het restafval. Daarmee zijn alle inwo-
ners uit alle kernen over op dit nieuwe 
systeem.
Als u in het buitengebied woont dan heeft u 
een grijze minicontainer voor uw restafval. 
U kunt uw restafval ook naar een van de 
ondergrondse containers in de gemeente 
brengen. 

Wat moet ik doen bij een storing of een 
volle container?
U opent de ondergrondse containers met 
uw nieuwe milieupas. Is er een storing? Bel 
dan het nummer dat op de container staat.
Rond de feestdagen kan het wat langer 
duren voordat we de containers legen. Wij 
vragen hiervoor uw begrip.

Is de container vol? Breng uw restafval dan 
naar een andere container of bewaar het 
even tot de container is geleegd.

Mijn pas werkt niet bij vochtig weer?
Bij vochtig weer kan het voorkomen dat 
de paslezer op de ondergrondse container 
moeite heeft om het pasje te scannen. De 
lezer droogvegen helpt. Wij zijn in overleg 
met de leverancier om dit probleem op te 
lossen.

Afval naast de ondergrondse container?
Samen houden we de buurt schoon. Ziet 
u afval naast een ondergrondse container 
staan? Maak dan een melding met de Bui-
tenBeterApp. Ons 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 
deze persoon in kwestie in gesprek. Zo 
proberen we dit voor de toekomst te voor-
komen. 

Container De Vucht
De plaatsing van de ondergrondse afval-
container in De Vucht duurt wat langer 

dan gepland. Deze container plaatsen we 
in januari. U kunt gebruik maken van een 
van de andere ondergrondse containers in 
de gemeente.

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

Wat vindt u van duurzaamheid?
De gemeente onderzoekt onder haar inwo-
ners wat zij van het onderwerp duurzaam-
heid vinden. Wat doet u al op het gebied 
van duurzaamheid? En welke mogelijkhe-
den ziet u? Om dit in kaart te brengen is 
een enquête gemaakt. 
Geef uw mening over duurzaamheid via: https://bit.ly/2EhMdRQ
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Binnenkort valt de nieuwe 
afvalkalender op de mat
Ook dit jaar krijgt u een afvalkalender in de 
brievenbus. Deze versturen wij tussen Kerst 
en oud en nieuw. Op die afvalkalender 
staan de ophaaldagen. Ook vindt u daar  in-
formatie over grof afval en de milieustraat.
Alle informatie kunt u ook  digitaal bekijken. 

Kijk vanaf 27 december  op www.gilzerijen.
nl/afval, www.mijnafvalwijzer.nl  of down-
load de afvalwijzerapp.  

Binnenkort valt de nieuwe afvalkalender op de mat 
Ook dit jaar krijgt u een afvalkalender thuisgestuurd. Deze ontvangt u tussen Kerst en oud en nieuw. Op 
de afvalkalender staan de ophaaldagen. Daarnaast vindt u ook informatie over de verschillende soorten 
afval en over de milieustraat. 
Deze informatie digitaal bekijken kan ook. Kijk vanaf 20 december op www.gilzerijen.nl/afval, 
www.mijnafvalwijzer.nl  of download de afvalwijzerapp.   
 
 
Ophalen oud papier Gilze wijzigt 
In Gilze haalt Stichting OPA oud papier op. Met ingang van 1 januari van 2019 haalt de stichting dit 
een keer in de vier weken bij u op. In een aantal straten komt Stichting OPA wel elke twee weken.  
Op uw afvalkalender ziet u wanneer de stichting bij u in de straat het oud papier ophaalt.  

 

Kerstboomverbrandingen in 
Gilze, Rijen en Molenschot
Ook zin om zoveel mogelijk kerstbomen te 
verzamelen?

Heb je ook zin om zoveel mogelijk kerstbo-
men te verzamelen en daarmee misschien 
een mooie prijs te winnen? In Molenschot 
en Gilze houden we op woensdag 9 janu-

ari 2019 en in Rijen op vrijdag 4 januari 
2019, de jaarlijkse kerstboomverbranding. 
Op deze dag kun je de kerstbomen op ver-
schillende verzamelpunten inleveren. Meer 
informatie over de kerstboomverbranding 
vind je op www.gilzerijen.nl.
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Bouwkavel te koop voor 
bouwbedrijf/bouwgerelateerd 
bedrijf
De gemeente Gilze en Rijen gaat in de wijk 
Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen een 
bouwkavel verkopen waarop minimaal 3 
en maximaal 5 woningen kunnen worden 
gebouwd. De bouwkavel gaan we verlo-
ten. Aan de loting mogen alleen bouw- en 
bouwgerelateerde bedrijven meedoen. De 
notaris verricht de loting.
De kavel ligt aan de Sjean Vermeulenstraat 
en heeft een grootte van circa 1.220 m2. 

Meer informatie over de loting en de eisen 
waaraan het bouwplan moet voldoen, vindt 
u op www.gilzerijen.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor de loting 
van de bouwkavel en voldoet u aan de ge-
formuleerde voorwaarden? Dan kunt u zich 
vanaf 19 december tot uiterlijk 16 januari 
2019 opgeven met het inschrijfformulier 
dat u vindt op onze website. Zorg ervoor 
dat u het formulier volledig invult en op 
tijd indient!

Bouwkavel te koop
Er is een loting geweest voor zeven par-
ticuliere bouwkavels aan de Fanny Blan-
kers-Koenstraat in Vliegende Vennen 
Noord-Oost in Rijen. Daarbij is een bouw-
kavel niet verloot. Deze bieden we nu recht-
streeks te koop aan.  Meer informatie over 
deze bouwkavel  en het bouwen van een 
woning kunt u vinden in de informatiebro-
chure op www.gilzerijen.nl

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft be-
sloten met ingang van 21 november 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 betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de BRP 
staan ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
van den Ouweland, J.C.M. 30-12-1991
Borkowska, P. 21-01-1997
Francisco Tiago João, L. 03-03-1969

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

Voornemen ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
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 staan 
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.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Vasilev, V.D. 20-05-1990
Mielniczuk, R.D. 26-06-1987

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

Omgevingsvergunningen

12 december 2018, 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Nieuwstraat 113 A, 113 B t/m 113 D, bou-
wen patiowoning en twee-onder-één-kap 

woning
Haansbergseweg 65B, verwijderen inpan-
dige muur
Mariastraat 66, plaatsen dakkapel
Nerhovensestraat 16, plaatsen twee woon-
lagen op aanbouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd

Bavelseweg ong. (18ZK04211), verleggen 
poel en kappen bomen
Atalanta 64, kappen 5 bomen

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure

29 november 2018, Rembrandtlaan 160, 
uitvoeren reparatie- en onderhoudswerk-
zaamheden aan motoren
3 december 2018, Hannie Schaftlaan 20, 
plaatsen bewegwijzering en 4 vlaggenmas-
ten
4 december 2018, Aalstraat 56, kappen 
boom
4 december 2018, Raadhuisstraat 3, plaat-
sen tijdelijk onderwijsgebouw met 3 loka-
len
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 uitgebreide 
procedure

Alphensebaan 70B, beperkte milieutoets: 
veranderen milieu-inrichting 

Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks 
beroep instellen. 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
19 december

Churchillstraat 9, plaatsen dakkapel
Kapelstraat 4, bouwen garage/berging
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd

7 december 2018, Julianastraat 66, 5121 LS
bouwen schuur

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij

10 december 2018, Rijksweg 210, vervan-
gen plafonds 
10 december 2018, Dongenseweg 2, uit-
breiden berging
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

Laagstraat 60, kappen boom
Krekelhorst 14, aanleggen uitrit (gehandi-
captenparkeerplaats)
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. 

Melding akkoord

Provinciënbaan 3, veranderen van bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Verleende 
evenementenvergunning

11 december 2018, plein voor jongeren-
centrum A16, 5121 VS
Kerstboomverbranding Rijen, 4 januari 
2019 van 18.00 tot 21.00 uur

Verleende APV-vergunningen

Gilze en Rijen
* verklaring van  geen bezwaar tegen het 

organiseren van de Snertrit op 15 de-
cember 2018 door de gemeente Gilze 
en Rijen

Verkeersbesluit

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
in de Marijkestraat in Rijen nabij de Hoofd-
straat twee parkeerplaatsen aan te wijzen 
die uitsluitend mogen worden gebruikt 
voor het daadwerkelijk en bij voortduring 
opladen van elektrische voertuigen. Zij 
doen dit door het bord E4 met onderbord 
“opladen elektrische voertuigen” te plaat-
sen. Dit gebeurt volgens het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 
1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-
keersbesluit is te vinden op www.officiele-
bekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na publicatiedatum in de Staats-
courant bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Meer 
informatie hierover kunt u lezen onder het 
kopje Rechtsmiddelen.

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


