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Vergaderoverzicht 
gemeenteraad Gilze en Rijen F-ONS; eerste ideeën zijn binnen

Het zomerreces is voorbij. De eerste raadscom-
missievergaderingen zijn gepland in week 37 (op 
maandag 9, dinsdag 10  en woensdag 11 septem-
ber). De agenda's voor deze vergaderingen zijn 
nog niet definitief vastgesteld. 
Vanaf 2 september vindt u ze op 
http://gilzerijen.raadsinformatie.nl/. 

Spoorzone Rijen
Op dinsdag 17 september is er een extra raads-
commissie Ruimte over de ontwikkeling van de 
Spoorzone Rijen. Alle vergaderingen beginnen 
om 19.30 uur. 

Raadsvergadering
De reguliere raadsvergadering is op maandag 
30 september. Het begint om 19.30 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis in Rijen, Raad-
huisplein 1. Ook voor die vergadering geldt dat 
ongeveer een week voor de vergaderdatum de 
agenda met alle stukken wordt gepubliceerd op 
http://gilzerijen.raadsinformatie.nl/  

Inspreken
Wilt u inspreken in een raadscommissie of 
raadsvergadering over een onderwerp dat op de 
agenda staat? Geef dit dan aan op de dag van de 
vergadering voor 12.00 uur bij de griffie: Joep.
timmermans@gilzerijen.nl of 06 - 20 01 17 04.

U kunt de gemeenteraad ook volgen op
 facebook.com/gemeenteraadgilzerijen en
twitter.com/raadgilzerijen 

In juni lanceerden we F-ONS. Het fonds 
voor inwonersideeën van de gemeente 
Gilze en Rijen. F-ONS is voor alle inwoners 
van de gemeente Gilze en Rijen. Het is ONS 
fonds. En de eerste ideeën zijn al binnen! 

F-ONS is er voor ‘ons’ Gilze en Rijen 
U komt met het idee dat u voorlegt aan de 
gemeente. U blijft wel zelf aan zet voor de 
uitvoering van het idee. Dat hoeft u uiter-
aard niet alleen te doen. F-ONS is namelijk 
van ONS allemaal. De gemeente co-finan-
ciert, en enthousiaste inwoners denken mee 
over hoe het idee een succes kan worden. 

Wat is uw idee?
Misschien denkt u: ‘wat kan dan met 
F-ONS?' Ter inspiratie verzamelden we 
een aantal inwonersideeën uit andere ge-
meenten:
• filosofisch café in Steenwijk
• fietsen parkeren in Zutphen
• samenkomen en samen koken in 
 Overasselt

Heeft u een idee voor onze gemeente? Deel 
het via www.f-onsgilzerijen.nl. We zijn be-
nieuwd welke ideeën u heeft!

Activiteiten tijdens nationale Burendag;  
doet u ook mee?
Zaterdag 28 september is het nationale 
Burendag. Verschillende buurten uit onze 
gemeente meldden zich hiervoor aan bij 
het Oranjefonds. Wilt u weten of er in uw 
buurt al iets georganiseerd wordt? Alle aan-
gemelde activiteiten voor Burendag vindt 
u terug op www.burendag.nl/bij-mij-in-de-
buurt. En we noemen hieronder vast een 
paar mooie initiatieven. Doet u ook mee 
met de Burendag?

Samen met uw buren
In Rijen doen zeven buurten mee, in Gilze 
zes en in Molenschot een.

De activiteiten/thema’s zijn onder ander; 
het vieren van een jubileumdag van de 
buurt, ‘Elkaar helpen en gezelligheid’, oud 
hollandse spelen, het realiseren van een 
minibibliotheek en een insektenhotel plaat-

sen. De activiteit wordt vaak gecombineerd 
met een gezamenlijke maaltijd of barbecue.

Wij wensen de deelnemende buurten veel 
plezier met hun activiteit!

U zamelt uw oud papier en 
karton toch ook apart in?!
Oud papier en karton is voor 100% te recy-
clen en daarom een belangrijke grondstof 
voor nieuw papier en karton. Zo bestaat in 
Nederland gemaakt papier en karton voor 
82% uit oud papier en karton. Oud papier 
verzamelt u in de speciale papiercontainer. 
De papiercontainer legen we elke vier we-
ken gratis (in de hele gemeente). In Gilze 

halen we in een aantal straten elke twee 
weken het papier op. Op uw afvalkalender 
ziet u wanneer we bij u in de straat het oud 
papier ophalen. Of kijk op www.mijnafval-
wijzer.nl Papier en karton dat bij het restaf-
val belandt, wordt verbrandt. Dat is zonde. 
Hebt u tips? Laat het ons weten via www.
facebook.com/gilzerijen.nl 

Oefening militairen 
Van 2 tot en met 6 september houdt de 
Koninklijke Landmacht een oefening in 
onze gemeente. Het gaat om een oefening 
voor het onderdeel Luchtdoel Artillerie met 
twintig personen en negen militaire voer-
tuigen. Ze rijden en lopen over wegen en 
paden. 

De militairen staan onder leiding van de 
Commandant Opleidings- en Trainings-
centrum Grondgebonden Lucht- en Raket-
verdediging uit Vredepeel. Ze maken geen 
gebruik van oefenmunitie. De militairen 
gaan verkennen en mogelijk opstellingen 
innemen. Voordat zij privéterrein betre-
den, vragen ze eerst toestemming aan de 
eigenaar. 

B en W belicht… week 34
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 20 augus-
tus 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 vragen, bel 
dan 14 0161. 

Ondertekenen gebiedscontract Stika 2019-2023 
Het college doet mee aan het Stimuleringskader 
groenblauwe diensten. Een grondeigenaar kan 
in aanmerking komen voor deze vergoeding. Dit 
kan als hij op grond buiten zijn erf maatregelen 
treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbe-
houd. Denk aan het inrichten van een poel, een 
kleine bosschage of een bloemenrand rondom 
een akker. Dit vergroot de biodiversiteit en ver-
mindert het effect van klimaatverandering zoals 
verdroging. Wethouder Van der Veen onderte-
kent dit gebiedscontract. 
 
Gedoogbeschikking voor stacaravan 
Kapelstraat 23 in Molenschot 
Het college verleent voor een jaar een gedoogbe-
schikking, onder voorwaarden, voor het plaatsen 
van een stacaravan aan Kapelstraat 23 in Mo-
lenschot. 
 
Advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
over regiovervoer 
De Adviesraad Sociaal Domein gaf een onge-
vraagd advies en stelde enkele vragen over het 
regiovervoer. Het advies is om in gesprek te gaan 
met de partijen die een contract hebben. Zo kan 

onderzocht worden welke maatregelen het colle-
ge kan nemen, om klachten over het vervoer te 
verminderen.  Het college is van mening dat de 
cijfers en de gesprekken geen aanleiding geven 
om  andere maatregelen of specifieke acties te 
nemen. Het aantal klachten is zeer beperkt en 
valt ook binnen de afgesproken marges die in 
het contract staan. Ook zijn er geen signalen dat 
de regiecentrale haar taak in klachtafhandeling 
niet goed uitvoert. Het college onderzoekt wel 
of een onafhankelijke klachtencommissie van 
toegevoegde waarde kan zijn. Het college infor-
meert de commissie Samenleving hierover. 
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio 
Hart van Brabant 
Onze gemeente neemt deel aan de gemeen-
schappelijke regeling Regio Hart van Brabant. 
Het college stemt in met aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling. Deze is nodig om 
eventuele financiële tekorten voor jeugdhulp op 
te vangen. 
 
Voortgang toekomst sporthal Achter de 
Tuintjes in Gilze 
Het college informeert de commissie Samenle-
ving in een memo, over de stand van zaken van 
het vervolgonderzoek naar de toekomst van 
sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Op dit mo-
ment is er een concept-rapportage met daarin 
twee scenario’s.  In de commissie van 23 oktober 
bespreekt de commissie het definitieve rapport 
van het vervolgonderzoek. Tevens legt het colle-
ge de raad dan een keuze voor over de toekomst 
van de sporthal (keuze nieuwbouw of renovatie). 

Open Monumentendag, ook in Gilze en Rijen
Wees welkom in het ruim honderdjarige 
stationsgebouw van Gilze-Rijen tijdens 
de Open Monumentendag. Op zondag 15 
september is de wachtkamer van 11.00 en 
16.00 uur open en ook de andere ruimtes, 

die normaal gesloten zijn voor treinreizi-
gers. De vrijwilligers van het NS-stations-
gebouw leiden u graag rond en vertellen u 
meer over de geschiedenis van het gebouw.
Wilt u weten waar de stationschef vroeger 

woonde in het gebouw? Beeldend kun-
stenaar en dorpsgenoot Simon Woudwijk 
heeft er nu zijn atelier en expositieruimte. 
Hij laat u graag binnen in deze ruime wo-
ning. 



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

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 personen de nieuwe gege-
vens van verblijf en adres ambtshalve op 
te nemen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). Uit onderzoek is gebleken dat be-
trokkenen verblijven op een adres in de ge-
meente maar hier niet staan ingeschreven; 
een verhuisaangifte hebben wij niet ontvan-
gen. 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
Posadzy, M.J.  10-12-1994
Joustra, A. 27-06-1984

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) telefoon 
140161. Bij geen reactie binnen 28 dagen 
na dagtekening publicatie gaan wij over tot 
definitieve opneming van de adresgegevens 
in de BRP.

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
met ingang van 31 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
Aertse, M.M.H.P. 10-05-1972
Aslanjan, K.R. 06-12-1968
Karaber, N.  09-05-1954
Karaber, A.N.  08-06-1953

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 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
Borys, H.K. 03-11-1997
Jhinkoe, D.  01-05-1969
Steur, C.A.J. 06-07-1982
Vreeburg, C.J. 06-03-1991

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 Klant-
contactcentrum (KCC) telefoon 140161. Bij 
geen reactie binnen 28 dagen na dagteke-
ning publicatie gaan wij over tot definitieve 
opneming van de adresgegevens onbekend 
in de BRP.

Besluiten en 
vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
8 augustus 2019, Veenstraat 77, 5124 NC
realiseren 2 uitritten en kappen boom
9 augustus 2019, Raakeindse Kerkweg 
ong., sectienr: P 104
verbreden oprit (19ZK02229)

9 augustus 2019, Biestraat 13, 5126 NH
kappen boom 
11 augustus 2019, Kerkstraat 116, 5126 GD
kandelaberen 4 bomen
12 augustus 2019, Heuvelstraat, Sectienr: 
L 3395, 5126 CM
aanleggen inrit (19ZK02236)
13 augustus 2019, Broekdijk 29, 5125 NE
realiseren kleinschalige zorgboerderij
13 augustus 2019, Bongelakker 38, 
5122 GN
aanbouwen erker
15 augustus 2019, Schoorveken 45, 5121 NJ
plaatsen aanbouw op garage
15 augustus 2019, Nieuwstraat 20, 5126 CE
kappen boom
19 augustus 2019, Nieuwstraat 152, 
5126 CH
verbouwen woning
21 augustus 2019, Den Bulk 16, 5126 PW
bouwen loods 
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
8 augustus 2019, Bavelseweg 157 A, 
5124 PX
bouwen bijgebouw met kelder
8 augustus 2019, Bongelakker 84, 5122 GP
vervangen kozijn
8 augustus 2019, Broekakkerweg 16, 
5126 BD
realiseren luifel
13 augustus 2019, Hoofdstraat 137A, 
5121 JD
verbouwen bedrijfsruimte tot woning
15 augustus 2019, Bongelakker 38, 
5122 GN
aanbouwen erker
16 augustus 2019, Drossaardstraat 11, 
5121 VH
plaatsen dakkapel

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
8 augustus 2019, Bavelseweg 22, 5126 NN
saneren asbest
8 augustus 2019, Hilsondishof 7, 5121 BH
saneren asbest

20 augustus 2019, Bisschop de Vetplein 14 
en 15, 5126 CA
slopen bebouwing

Melding akkoord
20 augustus 2019, Beneluxbaan 4, 5121 DC
melding activiteitenbesluit veranderen be-
drijf
20 augustus 2019, Wilhelminastraat 7, 
5121 WR
aanleggen verticaal gesloten energiesys-
teem 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
75 Jaar Bevrijding Concert DHC op 26 ok-
tober 2019 van 13:30 uur tot 24:00 uur in 
gebouw 342 C, Vleugel dock 4 & 3 van Vlieg-
basis Gilze-Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 13 augustus 2019, 
Vlooienmarkt op 6 oktober 2019 van 07.00 
uur tot 19.00 uur aan Rijksweg 25 (parkeer-
terrein ’t Vliegveld) in Hulten (180526)
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 vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 15 augustus 2019, 
Braderie op 8 september 2019 van 09.00 
uur tot 18.00 uur op Bisschop de Vetplein, 
Raadhuisstraat en Nieuwstraat te Gilze 
(240211)
Besluit verzonden op 15 augustus 2019, 
Burendag Pius X-Straat op 21 september 
2019 van 14.00 uur tot 24.00 uur in de Pius 
X-Straat te Rijen (188082)
Besluit verzonden op 15 augustus 2019, 
Burendag 2019 op 28 september 2019 van 
15.00 uur tot 01.00 uur in de Ruysdaelstraat 
te Rijen (242539)
Besluit verzonden op 19 augustus 2019, 
Buurt BBQ op 30 augustus 2019 van 14.00 
uur tot 00.00 uur tussen Suze Groeneweg-
straat 1 en 8 te Rijen (190759)

Besluit verzonden op 20 augustus 2019, 
Rommelmarkt op 1 september 2019 van 
11.00 uur tot 19.00 uur voor Café Vijf Eiken 
te Rijen (238902)
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

Burgemeester en wethouders van Gilze 
en Rijen besloten een gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken in te stellen nabij 
het adres Polanenhof 10 te Rijen. Hierbij is 
rekening gehouden met artikel 18, eerste lid 
onder d, van de Wegenverkeerswet 1994. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord te 
plaatsen, met daarop het kenteken van het 
voertuig. Dit gebeurt volgens het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (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 publica-
tiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. Meer infor-
matie hierover kunt u lezen onder het kopje 
rechtsmiddelen.

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


