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B en W belicht… week 29 en 30Ouders van kinderen met druk en/of 
opstandig gedrag gezocht voor (online) 
zelfhulp-ouderprogramma

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen:
vanaf dit najaar de tijd om subsidie aan te vragen
Op de vorige gemeentepagina gaven we aan 
dat varkensboeren die vrijwillig willen stop-
pen vanaf 15 augustus een aanvraag voor 
subsidie konden doen. Op 18 juli besloot 
minister Carola Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de in-
schrijving voor de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen tot dit najaar uit te stel-
len. De regeling bevindt zich namelijk nog  

in het goedkeuringstraject van staatssteun 
van de Europese Commissie. Om stoppen-
de varkenshouders ruim de gelegenheid te 
geven om zich goed voor te bereiden, opent 
de inschrijving nu in het najaar. Zodra de 
staatssteungoedkeuring verkregen is, wordt 
de regeling definitief gemaakt en stellen we 
u op de hoogte van de nieuwe datum.

PMD-afval hoe zat het ook al weer?
Weet u nog welke verpakkingsmaterialen 
in de PMD-container horen? Wij frissen uw 
geheugen op.
Zoals u weet staat de afkorting PMD voor 
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
en drankkartons. 

Wat hoort er bij het PMD-afval?

Plastic verpakkingen
• Lege plastic (knijpflessen en flacons van 

bijvoorbeeld frisdrank, saus en wasmiddel
• Plastic tasjes,  zakken en folies
 

 

• Lege plastic kuipjes, bekers en bakjes van 
bijvoorbeeld patat, yoghurt of boter

• Lege tubes, potjes en deksels van bijvoor-
beeld tandpasta

• Plastic verpakkingen groente, fruit, bloemen

Metalen verpakkingen
• Drank- en conservenblikken van bijvoorbeeld 

frisdrank, bier, soep of honden- en kattenvoer
• Stalen siroopflessen, metalen deksels en 

doppen
• Aluminium schaaltjes van levensmiddelen 

Drankkartons
• Lege drankpakken van vruchtensappen, 

water, wijn en drinkpakjes van kinderen
• Lege zuivelpakken van melk, vla en yoghurt
• Lege pakken van soep en pasta

Komt u er met deze lijst niet uit? Kijk dan op  
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/ en geef 
aan om welke verpakking het gaat.  U krijgt 
dan vanzelf antwoord op uw vraag.
Breng hard plastic zoals kapotte tuinstoelen en 
kapot speelgoed gratis naar de milieustraat.

Let op:  
nieuw nummer WhatsApp
Heeft u een vraag aan de gemeente? Dan 
kunt u een berichtje sturen via WhatsApp. 
Wij  zijn te bereiken via een nieuw num-
mer: 06 - 12 11 85 29. Dit telefoonnummer 
is alleen bedoeld voor WhatsApp. Het is 
niet mogelijk om naar dit nummer te bel-
len of een SMS te sturen. Het oude num-
mer vervalt. 

We behandelen WhatsAppberichten tij-
dens de uren waarop wij telefonisch be-
reikbaar zijn, van maandag t/m donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en iedere vrijdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur.

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere 
week, meestal op dinsdag. In deze ‘B en W be-
licht’ informeren wij u over alle openbare beslui-
ten van 16 juli en 23 juli 2019 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. 

Vaststellen beleidsnota ‘Omgevingsdialoog bij 
ruimtelijke plannen’
Het college wil initiatiefnemers van ruimtelijke 
ontwikkelingsprojecten verplichten om in een 
vroeg stadium een omgevingsdialoog te voeren. 
Denk aan een gesprek tussen initiatiefnemer en 
omwonenden. Hierdoor is het beter mogelijk re-
kening te houden met wensen en belangen van 
omwonenden. Het college heeft in een beleids-
nota omschreven op welke wijze de omgevings-
dialoog zorgvuldig gevoerd kan worden.
Deze beleidsnota legt het college ter besluitvor-
ming voor aan de gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Schoolstraat 24, 26 en 30, Molenschot’
Het college stelt de concept anterieure grondex-
ploitatieovereenkomst metVermeulen Onroe-
rend Goed B.V en de heer M.P.M Vermeulen vast.
Het college legt het ontwerpbestemmingsplan 
Schoolstraat 24-ON01 zes weken ter inzage.

Principeverzoek Laagstraat 33 in Rijen
Er zijn plannen voor woningbouw aan de Laag-
straat 33 in Rijen. Het college besluit om mede-
werking te verlenen aan twee woningen in het 
fabrieksgebouw en één woning in de voormalige 
bedrijfswoning, mits initiatiefnemers kunnen vol-
doen aan de gestelde voorwaarden.

Principeverzoek herbestemming Strijp 31 in Gilze
Er zijn plannen om aan de Strijp in Gilze een 
meergeneratiewoning te bouwen. Hiervoor moet 
het bestemmingsplan wijzigen. Het college ver-
leent geen medewerking aan een wijziging van 
het bestemmingsplan.

Principeverzoek Zonnepark Besterd 15 in Gilze
Het college verleent vooralsnog geen medewer-
king aan de aanleg van een zonnepark met een 
omvang van 21 hectare gelegen rondom de Be-
sterd 15 in Gilze. Het college stelt eerst beleid 
op voor grootschalige energieopwekking om alle 
belangen op dit punt af te kunnen wegen.

Actualiseren van de Verzamelbeleidsregels Par-
ticipatiewet
Het college stelt de geactualiseerde Verzamelbe-
leidsregels Participatiewet vast. Vanwege regio-
nale ontwikkelingen en veranderende landelijke 
wet- en regelgeving actualiseert het college deze 
beleidsregels elk half jaar.

Onderzoeken naar trillingen spoor
Samen met de gemeente Oosterhout en de ge-
meente Oisterwijk heeft de gemeente een proef-
proces in voorbereiding om te laten vaststellen 
of treintrillingen echt geen schade veroorzaken 
aan woningen in Rijen. De belangenvereniging 
Rijen Trilt is hierbij betrokken. Om dit proefpro-
ces goed onderbouwd te kunnen starten, is ge-
degen onderzoek noodzakelijk. Het college geeft 
OMWB Midden- en West Brabant en StabiAlert 
opdracht om trillingsonderzoeken nabij het spoor 
uit te voeren. Ook de gemeenten Oisterwijk en 
Oosterhout medewerking hebben toegezegd aan 
het onderzoek.
Omwonenden ondervinden als gevolg van de 
Traxx-treinen en het goederenvervoer ernstige 
hinder van trillingen. Een aantal bewoners geeft 
aan dat ook schade aan de woningen is ontstaan.  

Stand van zaken vrijwilligersvervoer in Rijen
Het college informeert de commissie Samenle-
ving in een memo over de stand van zaken over 
een vorm van vrijwilligersvervoer in Rijen.

Laat uw zoon of dochter (4-12 jaar) regel-
matig druk en/of opstandig gedrag zien? 
Zou u als ouder wel wat handvatten voor de 
omgang met dit gedrag willen krijgen? De 
Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft 
een zelfhulp-ouderprogramma ontwikkeld 
voor de omgang met druk en opstandig ge-
drag van kinderen. De VU is op zoek naar 
ouders die het programma als één van de 
eerste ouders (gratis) willen doorlopen.  
En die in ruil daarvoor mee willen doen 
aan onderzoek naar de werkzaamheid van 
het ouderprogramma. Met het onderzoek 
bekijkt de universiteit of en hoe goed het 
programma werkt en voor welke ouders en 
kinderen het ouderprogramma het meest 
geschikt is. Meer info, vragen of aanmel-
den?  
www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl
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Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
met ingang van 03 juli 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 gebleken dat de be-
trokkenen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Tesfahiwet Habtemichael Fshaye18-08-2003
Timmermans, F.J.A. 16-01-1981
Zielińska, J.T. 19-12-1991
Schouten, D. 26-08-1994
Nassenstein, P.J. 04-01-1955

Beschikking ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
met ingang van 10 april 2019 op grond van 
art 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP) 
de adresgegevens van onderstaande per-
soon naar een onbekend land op te nemen 
in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat de 
betrokkene niet meer woont op het adres 
waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Tangeman, G.W.F. 16-05-1981
 
Beschikking ambtshalve opneming van 
gegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om, krachtens artikel 
2.20 van de Wet BRP, van onderstaande 

personen de nieuwe gegevens van verblijf 
en adres op te nemen met ingang van 01 
juli 2019. Dit houdt in dat deze personen 
worden ingeschreven op het adres waar zij 
daadwerkelijk verblijven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Koziol, R. 07-03-1991 
Stodolski, D.P. 18-12-1990
Wójcik, W.K. 13-05-2000
Szklarz, S.M. 03-10-1994

Beschikking ambtshalve opneming van 
gegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om, krachtens artikel 
2.20 van de Wet BRP, van onderstaande 
personen de nieuwe gegevens van verblijf 
en adres op te nemen met ingang van 26 
juni 2019. Dit houdt in dat deze personen 

worden ingeschreven op het adres waar zij 
daadwerkelijk verblijven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Neag, C.M. 29-09-1987
Chiriţescu, D.A. 27-03-1990
Ursache, C.M. 26-04-1976
Bouda-Scorţan, M. 22-11-1976
Niţă, G.M.  12-03-1993
Mihai, M.I. 29-03-1996

Beschikking ambtshalve opneming van 
gegevens in de Basisregistratie Personen
 Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om, krachtens artikel 2.20 van 
de Wet BRP, van onderstaande personen de 
nieuwe gegevens van verblijf en adres op te 
nemen met ingang van 27 juni 2019. Dit houdt 
in dat deze personen worden ingeschreven op 
het adres waar zij daadwerkelijk verblijven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Skoczeń, A.A. 05-07-1996
Białas, D.G. 08-01-1992
Tabiś, K.J. 14-07-1997
Posiewała, S.T. 11-06-1986
Kulak, M.T. 09-09-1980
    
Bezwaar maken
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Voornemen ambtshalve opneming van 
gegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend dat het van plan is om, 
krachtens artikel 2.20 van de wet BRP, van 
onderstaande persoon de nieuwe gegevens 
van verblijf en adres ambtshalve op te ne-
men in de Basisregistratie Personen (BRP). 

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
http://www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl
http://www.gilzerijen.nl/bekendmakingen
http://www.gilzerijen.nl/bekendmakingen
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Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene 
verblijft op een adres in de gemeente maar 
hier niet staat ingeschreven; een verhuis-
aangifte hebben wij niet ontvangen. 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
Snelders, R. 01-10-1991 

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 defi-
nitieve opneming van de adresgegevens in 
de BRP.

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 Basisregistratie 
Personen (BRP). Uit onderzoek is gebleken 
dat  betrokkenen niet meer wonen op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staan 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
Aertse, M.M.H.P. 10-05-1972
Aslanjan, K.R. 06-12-1968
Miś, G. 03-07-1989
Karaber, N. 09-05-1954
Karaber, A.N. 08-06-1953
Een eventuele ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de BRP kan 
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen 
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 defi-
nitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP

Attendering bekendmaking ontwerp- 
bestemmingsplan 
'Molenschot, Schoolstraat 24, 26 en 30

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Molenschot, School-
straat 24, 26 en 30’ vrijgegeven om voor een 
periode van zes weken ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 22 juli 2019 gepubliceerd via 
www.officielebekendmakingen.nl. U heeft 
van 23 juli tot en met 2 september 2019 de 
gelegenheid een zienswijze in te dienen.  
U kunt het bestemmingsplan tijdens ope-
ningstijden inzien op het gemeentehuis van 
Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als 
u het bestemmingsplan wilt inzien maakt 
u een afspraak met de gemeente. U kunt 
online een afspraak maken via www.gilze-
rijen.nl of door te bellen naar ons algemene 
nummer 14013. U kunt het plan ook bekij-
ken op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.
Schoolstraat24-ON01. Voor nadere infor-
matie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website, www.gilzerijen.nl.

Bestemmingsplan N282 

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in 
de gemeente Gilze en Rijen voor de uitvoe-
ring van het bestemmingsplan N282 van de 
gemeente Gilze en Rijen

Onteigeningsplan N282

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Gilze en Rijen deelt 
mee dat op verzoek van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
ingevolge artikel 78 van de onteigenings-
wet, een ontwerp koninklijk besluit met 
de daaraan ten grondslag liggende stukken 
ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp 
koninklijk besluit wijst op verzoek van de 
provincie Noord-Brabant onroerende zaken 
ter onteigening aan die nodig zijn voor de 
uitvoering van het bestemmingsplan N282. 

Het bestemmingsplan voorziet in de recon-
structie van de provinciale weg N282 in de 
gemeente Gilze en Rijen. Met het plan is be-
oogd dat het verkeer op de N282 beter zal 
doorstromen, dat de kern Rijen beter wordt 

ontsloten en dat de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid ter hoogte van de kern Hulten 
zullen verbeteren.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroe-
rende zaken zijn de bestemmingen ‘Verkeer’ 
en ‘Maatschappelijk – Militaire vliegbasis 
2’ toegekend. Verder is aan de onroerende 
zaken de dubbelbestemming ‘Waarde - Ar-
cheologie’ toegekend.
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk 
besluit is de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepas-
sing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, 
ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, 
vereiste stukken liggen ter inzage op de vol-
gende locaties: 
• gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 

1, te Rijen (openingstijden staan op de 
website van de gemeente). 

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffi-
oenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

 
Het ontwerp koninklijk besluit en het ont-
eigeningsplan liggen ter inzage vanaf 1 au-
gustus 2019 tot en met 11 september 2019.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 
hiervoor genoemde periode schriftelijk of 
mondeling hun zienswijzen over het ont-
werp koninklijk besluit naar voren brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Zij-
ne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswa-
terstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Pu-
bliekrecht, onder vermelding van dossiernr. 
ON4-2018-100160. Een schriftelijke reactie 
kan per post worden verzonden naar post-
bus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail 
naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, 
voor het maken van een afspraak als u een 
zienswijze mondeling kenbaar wilt maken 
of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht 
wilt komen inzien, neemt u contact op met 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw 
R.J. Venhuizen-van den Berg, tel.nr. 06-
46172149 of mevrouw S. Marselli, tel.nr. 
06-10779797.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een 
hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend be-

doeld voor degenen die in hun zienswijzen 
kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik 
willen maken van de mogelijkheid om te 
worden gehoord. Deze hoorzitting vindt 
plaats op 26 september 2019 om 
13.00 uur in het gemeentehuis van Gilze en 
Rijen, Raadhuisplein 1, te Rijen. Hiervoor 
wordt geen afzonderlijke uitnodiging ver-
zonden.

Omgevings-
vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
10 juli 2019, Sjean Vermeulenstraat 8, 10, 12, 
14 en 16, B 6024
5 woningen bouwen
12 juni 2019, Hengelstr 50, 5126 EB
verbouwen bijgebouw Schaapsdijk 2a naar 
woning Hengelstraat 50
14 juli 2019, van Heinsbergstraat 83, 5126 HM
plaatsen overkapping
16 juli 2019, Bisschop de Vetplein 14, 15 en 16, 5126 CA
bouwen 3 patiowoningen
16 juli 2019, Hevelstraat, kadastraalnummer L 3395
aanleggen inrit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
16 juli 2019, sectienr: P125 & in Chaam 
sectienr: G1
aanleggen poel t.b.v. leefgebied Europese 
boomkikker (19ZK01324)

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
11 juli 2019, Raadhuisplein 1, 5121 JX
plaatsen 2 airco’s aan buitenzijde
11 juli 2019, Wilhelminastraat 42, 5121 WT
kappen boom
11 juli 2019, Schoolstraat 14, 5124 RM
bouwen carport/atelier/berging
11 juli 2019, Jo van Ammersstraat 3, 5122 CK
verhogen bestaande loods
12 juli 2019, Dongenseweg 18, 5121 PC
veranderen bestemmingsplan
15 juli 2019, Mary Zeldenrustlaan 58, 5122 CE
verbreden inrit
15 juli 2019, Stedenbaan 29, 5121 DP
starten hondentrimsalon

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
11 juli 2019, Burg van Poppelstraat 111, 5126VC
saneren asbesthoudende platen
15 juli 2019, Jeroen Boschstraat 54, 5121 WZ
saneren asbest 

APV en 
bijzondere wetten

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Braderie 2019 op 8 september 2019 van 
09:00 uur tot 18:00 uur aan Bisschop de 
Vetplein en Raadhuisstraat in Gilze.

Verleende vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Besluit verzonden op 16 juli 2019, Linberg XL 
Party op 3 augustus 2019 van 10.00 uur tot 
01.00 uur in feestzaal Linberg Park aan Mo-
lenschotsebaan 21 in Molenschot (179581)

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. 

Verkeersbesluit

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om in 
de A. Weteringsstraat te Gilze en in de Ger-
brandystraat te Rijen twee parkeerplaatsen 
aan te wijzen die uitsluitend mogen worden 
gebruikt voor het daadwerkelijk en bij voort-
during opladen van elektrische voertuigen. 
Zij doen dit door het bord E4 met onderbord 
“opladen elektrische voertuigen” te plaat-
sen. Dit gebeurt volgens het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-
keersbesluit is te vinden op www.officie-
lebekendmakingen.nl. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na publica-
tiedatum in de Staatscourant bezwaar ma-
ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen. Meer informatie hierover kunt 
u lezen onder het kopje Rechtsmiddelen.

http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.gilzerijen.nl
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