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Informatie over afvalinzameling
In 2018 zijn alle huishoudens overgegaan 
op anders afval inzamelen. U brengt uw res-
tafval zelf naar een ondergrondse container 
bij u in de buurt. Woont u in het buitenge-
bied dan hebt u de mogelijkheid om het 
restafval in de restcontainer aan te bieden 
of zelf naar een container in de gemeente 
te brengen. PMD, GFT en papier halen we 
aan huis op. U gebruikt hiervoor een mi-
nicontainer.

Waarom moet ik ook papier en PMD in 
een container aanbieden?
Papier en karton halen we gratis bij u thuis 
op. U gebruikt daarvoor uw minicontainer.  
We hebben daarvoor gekozen omdat deze 
manier van inzamelen efficiënter en licha-

melijk minder belastend is voor onze me-
dewerkers. Daarnaast waait papier en ook 
de PMD-zakken bij wind weer de wijk in. 
Uw woonomgeving blijft zo schoner. Losse 
dozen of PMD-zakken nemen wij niet meer 
mee.

Hoe moet ik mijn container aanbieden?
We gebruiken een vuilniswagen met zijla-
der. De chauffeur is alleen. Daarom is het 
belangrijk als u uw container op de juiste 
manier aan de straat zet. Uw container 
staat goed als de dekselopening naar de 
straatkant staat. Belangrijk is ook dat er 
tussen de verschillende containers en ob-
stakels (bijvoorbeeld paaltjes en lantaarn-
palen) een ruimte van 30 cm is. 

Mijn container is nog niet vol?
Is uw container voor minder dan de helft 
vol? Zet hem dan nog niet aan de straat. 
Bied de container een volgende keer aan. 
Er staan dan minder containers aan de weg. 
Daardoor kunnen we de routes in een keer 
rijden.

Geen container?
Hebt u nog geen container? Vraag deze dan 
aan op www.gilzerijen.nl/container.html. 

Aparte afspraken voor bewoners aantal 
appartementen
Woont u in een appartement? Dan bewaart 
u PMD in een verzamelcontainer in het 
complex. Is er in uw appartementencom-
plex geen ruimte voor een verzamelcontai-
ner? Dan mag u PMD in zakken aanbieden. 
Dit kan alleen als daarover duidelijke af-
spraken zijn gemaakt met onze afvalcoach.

Info
Hebt u vragen? Bel met het Klant Contact 
Centrum op telefoon 14 0161 of mail naar 
info@gilzerijen.nl. Hebt u een specifieke 
vraag voor onze afvalcoach geef dit dan 
aan.

B en W belicht… week 3 en 4

Het college van burgemeester en wethouders 
vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In 
deze 'B en W belicht' informeren wij u over de 
belangrijkste openbare besluiten van 15 en 22 
januari 2019 en we geven er een korte toelichting 
op. Wilt u de korte toelichtingen op alle besluiten 
van de afgelopen week teruglezen, kijk dan op 
www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vra-
gen, bel dan 14 0161. 

Principeverzoek herontwikkeling Stationsstraat 
69/69a-71/71a in Rijen
Er is een principeverzoek ingediend voor de lo-
catie Stationsstraat 69/69a en 71/71a in Rijen. 
Het gaat om sloop van de bestaande panden. 
Daarna volgt nieuwbouw van één gebouw met 
een commerciële ruimte op de begane grond. 
Daarnaast komen er ook appartementen op de 
begane grond en op de verdiepingen. Het college 
heeft besloten hier in principe medewerking aan 
te verlenen.

Principeverzoek wijziging bestemming aan de 
Raadhuisstraat 5 in Gilze
Voor de locatie Raadhuisstraat 5 heeft het col-
lege een principeverzoek ontvangen. Hierbij 
heeft verzoeker gevraagd om de bestemming te 
wijzigen naar wonen. Het maximaal aantal woon-
eenheden wordt daarbij gewijzigd van drie naar 
vier. Als de initiatiefnemer door wil gaan met dit 
verzoek, moet hij een plan opstellen.

Verkoop grond Bedrijvenpark Midden-Brabant 
Poort
De gemeente verkoopt een aantal percelen 
bouwgrond op Bedrijvenpark Midden-Brabant 
Poort. Het gaat in totaal om een oppervlakte van 
17.898 m2. 

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het college heeft besloten af te wijken van het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid voor een PV-in-
stallatie op MFA De Molenwiek in Molenschot. 
Een PV-installatie zet zonne-energie om in elek-
triciteit.

Principeverzoek begraafplaats Oude Baan 48 
Hulten
Er is een verzoek gedaan om op de Oude Baan 
48 in Hulten op eigen terrein begraven te mogen 
worden. De gemeente verleent geen medewer-
king aan het principeverzoek om een begraaf-
plaats op eigen terrein mogelijk te maken. Het 
is onwaarschijnlijk dat aanvrager of diens erfge-
namen eeuwig op de locatie blijven wonen. De 
mogelijkheid om een woning te (ver)kopen waar 
iemand begraven ligt is heel gering.

Realisatie tijdelijke huisvesting voor obs De 
Wildschut
Het college heeft kennis genomen van de plan-
nen voor de tijdelijke huisvesting van obs De 
Wildschut. Tijdelijke huisvesting is nodig om de 
nieuwbouw uit te voeren.

Aanvraag aanvullend budget ten behoeve van 
extra capaciteit Wmo 2019
Voor het doorvoeren van een nieuwe, resul-
taat-gestuurde manier van werken binnen de 
Wmo-begeleiding zijn extra mensen en externe 
ondersteuning nodig. Het college heeft besloten 
hiervoor eenmalig 113.450 euro beschikbaar te 
stellen.

Kent u het nut van uw net?
Burgerinitiatief Midden-BrabantGlas ont-
wikkelde ‘Het nut van uw net'. Dit zijn twee 
nieuwe mogelijkheden om aan te sluiten 
op uw glasvezelkabel, internetaansluiting 
of mobiele telefoon. Het gaat om digitale 
brandmelders en een alarmeringssysteem. 
Hiermee schakelt u snel de brandweer of 

de buren in als er iets aan de hand is. Wij 
zijn erg blij met dit burgerinitiatief. Het 
draagt bijvoorbeeld bij aan veilig wonen in 
onze gemeente. Meer weten? Kijk dan op 
www.midden-brabantglas.nl/het-nut-van-
uw-net.

Online overzicht graafwerkzaamheden 
We werken met een digitaal systeem voor 
het beheren van kabels en leidingen in de 
grond. Dit systeem heet MOOR. Het voor-
deel is ook dat u makkelijk online kunt zien 
waar er graafwerkzaamheden zijn. Uiter-
aard gaat het om werkzaamheden waar 
wij een vergunning voor verleenden. 

Op www.gilzerijen.nl staat meer infor-
matie. U vindt daar ook de link naar het 
programma MOOR. U ziet daar de lopende 
vergunningen voor graafwerkzaamheden. 
Daarbij vindt u ook informatie over de 
start- en einddatum, het adres en wie de 
netbeheerder is. 

Planten en bomen voor de helft van de prijs

Gemeente ondersteunt plantgoedactie 
Ook dit jaar heeft de Natuur- en Land-
schapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) 
een plantgoedactie. Dit jaar is het thema 
‘Behaag je tuin’. De actie is van 22 januari 
tot en met 15 februari. Op 22 en 23 maart 
kunt u uw bestelling ophalen. De gemeen-
te ondersteunt deze groene voorjaarsactie 
en betaalt de helft van de kosten van uw 
bestelde plantgoed.

Dus maak uw tuin of balkon klaar voor de 
lente met deze plantgoedactie. Ook zorgt 
u hiermee voor een betere luchtkwaliteit 
in uw buurt.

Welk pakket kiest u?
De NLGR stelde pakketten samengesteld, 
geschikt voor verschillende tuinen en bal-
kons. Zo zijn er fruitbomen (laag- en half-
stam), haagplanten, siergrassen en vaste 
planten. Kijk op www.defruitboogerd.nl 
voor meer informatie. Daarop vindt u ook 
het bestelformulier.

Afvalkalender voor alle bewoners appartementen

Niet alle bewoners van appartementen-
complexen kregen een afvalkalender. 
Onze excuses daarvoor. Deze kalender 
krijgen zij binnenkort in de bus. 

De afvalkalender 2019 kunt u al wel di-
gitaal bekijken. Dat kan via  de website 
www.mijnafvalwijzer.nl.  Typ uw postco-
de in en u ziet wanneer wij het afval bij 
u ophalen. U kunt ook de afvalwijzerapp 
downloaden. Vul dan uw postcode en 
huisnummer in op de app. U krijgt dan op 
de ophaaldag automatisch een bericht op 
uw telefoon.

Geen kalender ontvangen?
Hebt u geen kalender ontvangen? Laat het 
ons weten via info@gilzerijen.nl

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

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten met ingang van 2 januari 2019 op grond 
van art 2.22 Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) de adresgegevens van onderstaande 
personen naar een onbekend land op te 
nemen in de BRP. Uit onderzoek is geble-
ken dat de betrokkenen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de BRP staan 
ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Mirzoyan, H.S. 24-03-1976
Galstyan, H.N. 12-07-1977
Mirzoyan, M. 21-01-2015
Mirzoyan, V.H. 17-06-2006
Mirzoyan, M.H. 26-05-2005
Cennet, M.  18-07-1996
Piqué, W.L.  12-08-1967

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 bij onderstaande per-
soon ambtshalve de adresgegevens als on-
bekend op te nemen in de Basisregistratie 

Personen (BRP). Uit onderzoek is gebleken 
dat betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven. De verhuisaangifte 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
Mohammed Mahmud 
Mohammed 05-05-2002

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkene.
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC), telefoon-
nummer 14 0161. Bij geen reactie binnen 
28 dagen na dagtekening publicatie gaan 
wij over tot definitieve opneming van de 
adresgegevens onbekend in de BRP.

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft be-
sloten met ingang van 19 december 2018 
op grond van art 2.22 wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-
derstaande persoon naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 
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U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

woont op het adres waar hij/zij volgens de 
BRP staat ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Mielniczuk, R.D. 26-06-1987

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Statenlaan 105, 5121 HC, bouwen 3 wo-
ningen
Steenakkerplein 23, 5126 AW, verbouwen 
bestaand kantoorpand naar studio
Bisschop de Vetplein 9, 5126 CA, verbou-
wen pand
Midden Brabant Poort, kavel 23, sectienr: 
O1371 (19ZK00245), bouwen bedrijfshal 
met kantoor
Kerkstraat 39, 5126 GA, bouwen bijgebouw
Dakota 1, 5126 RL, aanleggen inrit
Wilhelminastraat 22, 5121 WS, verbouwen 
woning

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
Nieuwstraat 113 A, 113 B t/m 113 D, bou-

wen patio woning en twee-onder-een-kap
Trees Kinstraat 13 en 13A, 5122 CM, bou-
wen bedrijfsgebouw en bedrijfswoning, 
plaatsen 3 vlaggenmasten en een reclame-
zuiltje en aanleggen twee uitritten
Molenschotsedijk 8, 5126 NT, gedeeltelijk 
verbouwen van bijgebouw tot een tijdelijke 
tweede woning

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
Rijksweg 22, 5125 NA, het inwendig door-
breken van binnenmuren 

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure
Aardstraat 6, kappen 21 bomen
Haansbergseweg 65B, 5121 LH, verwijde-
ren inpandige muur
Kapelstraat 4, 5124 RL, bouwen garage/
berging

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit bezwaar maken bij de burgemeester 
van Gilze en Rijen.

Volledige meldingen
Schoorveken 103, saneren dakbedekking
Schoorveken 91, saneren dakbedekking
Schoorveken 93, saneren dakbedekking
Schoorveken 89, saneren asbesthoudende 

golfplaten
Kerkstraat 20, saneren asbest
Oranjestraat 16, 5126 BP, saneren asbest-
houdende materialen

Melding akkoord
Aalstraat 20, 5126 CP, aanleggen gesloten 
bodemenergiesysteem

Verleende Algemene 
Plaatselijke Verordening 
en bijzondere wetten

De Gilse Passion op 19 april 2019 van 19.00 
uur tot 21.30 uur in de Kerkstraat (voor de 
kerk) in Gilze
Brommer toertocht Rijen 2019 op 2 juni 
2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur op het 
Raadhuisplein (parkeerplaats) in Rijen

Drank en horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Brommertoertocht Rijen 
2019 op 2 juni 2019 van 12.00 uur tot 20.00 
uur op het Raadhuisplein in Rijen.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit bezwaar maken bij de burgemeester 
van Gilze en Rijen.

Attendering bekendmaking

Voorontwerp bestemmingsplan 
Herontwikkeling Rabobanklocatie
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken het vooront-
werp bestemmingsplan ‘Herontwikkeling 
Rabobanklocatie’ openbaar. Dit plan is zes 
weken in te zien voor iedereen. Dit besluit 
is op 21 januari 2019 gepubliceerd via 
www.officielebekendmakingen.nl. Ieder-
een krijgt van 22 januari tot en met 4 maart 
2019 de mogelijkheid om een inspraakre-
actie te sturen. U kunt het voorontwerp 
bestemmingsplan tijdens openingstijden 
lezen in het gemeentehuis 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.hoofdstraat62-VO01. 
Meer informatie vindt u op onze website, 
www.gilzerijen.nl. Voor geïnteresseerden is 
er een informatieavond over het vooront-
werp bestemmingsplan. Deze is op 7 febru-
ari in ’t Boerke in Rijen. De bijeenkomst is 
van 19.30 tot 23.00 uur.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-

tenparkeerplaats op kenteken in te stel-
len nabij het adres Voortstraat 2 in Gilze 
. Hierbij is rekening gehouden met artikel 
18, eerste lid onder d, van de Wegenver-
keerswet 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.


