
Ophalen grof afval

Op donderdag 26 september halen wij 

het grof afval op. We halen grof afval op 

als u hiervoor, uiterlijk 23 september om 

12.00 uur, een afspraak maakt. Dat kan 

via 14 0161 of www.gilzerijen.nl.  U kunt 

grof vuil alleen aanbieden in een Big-Bag. 

Dit kost 50 euro. U koopt de Big-Bag bij de 

milieustraat.  
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Gilze en Rijen blijft duurzaam investeren in 
de kracht van dorpen en inwoners
Nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van Nederland
De afgelopen jaren deed Gilze en Rijen 

veel investeringen. Daardoor zijn de 

reserves en het weerstandsvermogen 

gedaald. Tegelijkertijd levert het 
Rijk structureel te weinig middelen 

voor de taken in het sociaal domein. 

Hierdoor dreigt de komende jaren een 

aanhoudend tekort op de begroting. Om 
een gezonde financiële positie op de 
korte en de lange termijn te waarborgen, 

maakt het college van Gilze en Rijen 

duidelijke keuzes voor de komende jaren. 

Wethouder David Vermorken van 

Financiën: “We vinden het belangrijk de 
vele positieve zaken in onze dorpen te 

behouden, nog verder te versterken en 

ook te blijven werken aan verbeteringen. 

Een hoog niveau van wonen, leven 

en werken tegen zo laag mogelijke 

gemeentelijke lasten is een positie die 
het college ook in de toekomst nastreeft. 
We kiezen vanuit deze ambitie voor 
bezuinigen, voor duurzaam investeren 

in de kracht van onze dorpen en haar 

inwoners en voor een noodzakelijke 

verhoging van de lokale lasten. Met 

de voorgestelde tarieven verwacht het 

college dat Gilze en Rijen een van de 

goedkoopste gemeenten van Nederland 

blijft.” Lees meer over de perspectiefnota 
op www.gilzerijen.nl/nieuws

Op de fiets? 
Laat uw 
telefoon 
lekker zitten
Stapt u ook weer op de fiets na de vakan-

tie? Op 1 juli ging het appverbod voor 

fietsers in. Dat betekent dat u een boete 
riskeert van € 95,- als u uw telefoon vast-

houdt tijdens het fietsen. Houd uw mobiel 
én geld in uw zak! U mag nog wel navigeren 

of muziek luisteren. Voorwaarde is dat de 

telefoon in uw jas of zak zit. Of dat u een 

stuurhouder gebruikt. Meer weten? Kijk op 

nulverkeersdodenbrabant.nl/op-de-fiets-
mobiel-in-je-zak/

Batterijen bij klein chemisch afval
Gooi oude batterijen in uw box voor klein 
chemisch afval en lever deze gratis in bij de 
milieustraat.

Ook in veel winkels waar u de batterijen 
koopt, staat een inzamelbox voor lege bat-
terijen.

In batterijen zit onder andere kobal, nikkel 
en koper. Waardevolle grondstoffen voor 
nieuwe producten. Hebt u apparaten met 

batterijen die u vaak moet verwisselen zo-

als een spelcomputer of digitale camera? 

Oplaadbare batterijen met een oplader zijn 
een goede investering. 

#samenbewust

B en W belicht… week 35 en 36
Het college van burgemeester en wethouders 

vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In 

deze 'B en W belicht' informeren wij u over de be-

langrijkste openbare besluiten van 27 augustus 

en 3 september 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. 

Herontwikkeling locatie Tropical-Margriethal 
in Rijen

Het college informeert de commissie Ruimte 

over de stand van zaken over de herontwikkeling 

van locatie Tropical-Margriethal.

Vaststellen Perspectiefnota 2020
Het college stelt de Perspectiefnota 2020 vast 
inclusief de eerste tussenrapportage 2019. Het 

college nodigt raads- en commissieleden uit voor 

een informatieavond op 2 september 2019 voor 
het stellen van technische vragen bij de Perspec-

tiefnota 2020.

Aanvraag uitbreiding uitvoeringskrediet nieuw-
bouw OBS De Wildschut in Gilze
Het college vraagt de raad om een aanvullend 

uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het 

gaat om een krediet voor de nieuwbouw van 

Openbare Basisschool De Wildschut in Gilze.

Raadsvoorstellen Spoorzone
Het college biedt de gemeenteraad twee raads-

voorstellen aan over de ontwikkeling van de 

spoorzone in Rijen. Deze zijn voor de raadsverga-

dering op 30 september 2019. Het ene voorstel 

gaat over de verkeersvisie zoals deze nu is voor 

de kern Rijen. Het andere voorstel gaat over de 

tunnel in het centrum van Rijen.

Onrechtmatige bewoning recreatiewoning
Het recreatieverblijf aan de Molenschotsebaan 
wordt permanent bewoond. Dat mag niet. Als 

dit zo blijft, legt het college de bewoners over 
zes maanden een boete op.

Alle informatie over platte-
landsontwikkeling bij elkaar
Het buitengebied verandert. Dertig jaar 

geleden speelde landbouw de hoofdrol in 

dit gebied. Nu trekt het ook recreanten en 

(dagjes)toeristen en komen er steeds meer 

mensen wonen. Ook biedt het talloze kan-

sen om op grote schaal duurzame energie 

op te wekken. Tegelijk is er een omslag 

gaande bij de veehouderijen en groeit de 

agrarische leegstand op vrijkomende agra-

rische bedrijfslocaties, afgekort vab’s. Al 
deze veranderingen in het buitengebied 

noemen we plattelandsontwikkeling. Hoe 
gaat de gemeente om met de groeiende 

agrarische leegstand? Welke subsidies 

zijn er wanneer u als veehouder wilt stop-

pen? Of uw boerderij juist duurzaam wilt 

voortzetten? Op onze speciale webpagina 
over de plattelandsontwikkelingen binnen 
de gemeente houden we u graag op de 

hoogte van de vorderingen. Kijk voor meer 

informatie op gilzerijen.nl/plattelandsont-
wikkeling.

Geslaagd topsporter en 
zakenman spreekt op 
ondernemersbijeenkomst
Bent u benieuwd naar het verhaal van ge-

slaagd topsporter en zakenman Jean-Marie 

Pfaff? Kom dan naar de ondernemersbij-
eenkomst op donderdagavond 19 septem-

ber in het gemeentehuis te Rijen. Onder-

nemersvereniging GRIC, Rabobank en de 

gemeente Gilze en Rijen organiseren deze 

bijeenkomst. Hoofdspreker Jean-Marie 

Pfaff maakt die avond een boeiende koppe-

lingen tussen het bedrijfsleven en de sport. 

Bent u ondernemer in onze gemeente en 

komt u naar de ondernemersbijeenkomst? 

Meld u aan via www.gric.nl/aanmelden

Denkt u mee? Nieuwe speeltoestellen  
Jeroen Boschstraat Rijen Doe mee met de Cleanup!

Lunchwandeling voor bedrijven en instellingen

Werkt u in onze gemeente? Doe dan op 

dinsdag 8 oktober tijdens uw lunchwan-

deling mee met de Gilze en Rijen Cleanup! 

We nemen tijdens de lunchwandeling 

een grijper en zakken mee en ruimen het 

zwerfafval op. Doet u met uw collega’s mee 
met deze Cleanup tijdens de Week van de 
Duurzaamheid? Wij zorgen voor grijpers 

en zakken. Medewerkers van de gemeente 

doen ook mee aan deze actie. Meld u voor 
1 oktober aan via het formulier op www.

gilzerijen.nl/nieuws. Wij nemen dan con-

tact met u op. Hebt u nog vragen over deze 

actie? Bel met ons klantcontactcentrum op 
14 0161. Samen zetten we ons in voor een 
schone omgeving zonder zwerfafval.

Wij zoeken een 
boomverzorger, 36 uur p/w
Wij zoeken een boomverzorger die de bo-

men in de ABG-gemeenten in topconditie 
houdt. Soms betekent dat een zieke boom 

oplappen, een andere keer snoeien. 

Bent u superenthousiast met uw vak bezig? 

Reageer dan vóór 1 oktober. 

Meer weten? 

Bekijk de vacature op www.abg.nl

De speeltoestellen van de speelplek in de 

Jeroen Boschstraat in Rijen zijn aan vervan-

ging toe.

Woont u in de buurt van die speelplek en 

denkt u graag mee over de aanschaf van 

nieuwe speeltoestellen? Kom dan op don-

derdag 19 september om 19.00 uur naar de 

speelplek in de Jeroen Boschstraat.

Aan alle 
gescheiden 
ouders
In Nederland krijgen ieder jaar 70.000 kin-

deren te horen dat hun ouders gaan schei-

den. 1 op de 3 van deze kinderen, ervaren 

de scheiding van hun ouders als een vecht-

scheiding. Een ervaring waarvan u hoopt 

dat uw kind dit niet hoeft door te maken. 
Wist u dat Villa Pinedo u graag leert kijken 

door de ogen van uw kind? Daarmee kunt u 

de gevolgen van de scheiding voor uw kind 

verkleinen. Ook onze gemeente maakt het 

werk van Villa Pinedo mogelijk. Meer we-

ten? Kijk dan op www.villapinedo.nl/ouders 

ww.gilzerijen.nl 
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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 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
Bijdevier, H.P. 12-03-1949

de Bruijn, A.A.K.J. 25-02-1971 

Stanevich, A.N.  28-07-1975

Staps, D.M.A. 22-10-1978

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 Klantcon-

tactcentrum (KCC) telefoon 14 0161. Bij 

geen reactie binnen 28 dagen na dagteke-

ning 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 besloten 
met ingang van 14 augustus 2019 op grond 

van art 2.22 Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) de adresgegevens van onderstaande 

persoon naar een onbekend land op te ne-

men in de BRP. Uit onderzoek is gebleken 

dat de betrokkene niet meer woont op het 

adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-

geschreven.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Bindels, J.J. 19-11-1994

De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Altenaweg 8 in Gilze

Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Gilze en Rijen hebben besloten om 

het ontwerp bestemmingsplan ‘Altenaweg 

8’ ter inzage te leggen. Dit besluit is op 9 
september 2019 gepubliceerd op www.

officielebekendmakingen.nl. Iedereen 

krijgt van 10 september 2019 tot en met 

21 oktober 2019 de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp 

bestemmingsplan tijdens openingstijden 
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.gilzerijen.nl 

of door te bellen naar ons algemene num-

mer 14013. U kunt het plan ook bekijken 

op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPal-
tenaweg8-ON01. Meer informatie leest u op 
www.gilzerijen.nl.

Verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethou-

ders van Gilze en Rijen besloot om twee 

parkeerplaatsen aan te wijzen die alleen 

zijn voor het opladen van elektrische voer-

tuigen. Het gaat om parkeerplaatsen op het 

parkeerterrein Hoofdstraat – Tuinstraat in 

Rijen. Daarbij  wordt de parkeerduurbe-

perking opgeheven. Zij doen dit door het 

bord E4 met onderbord ‘opladen elektrische 

voertuigen’ te plaatsen. Dit gebeurt volgens 
het Reglement Verkeersregels en Verkeer-

stekens (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.

Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen burge-

meester en wethouders van Gilze en Rijen 

ter openbare kennis dat op 5 september 

2019 is besloten een gehandicaptenpar-

keerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord 

met het kenteken te verwijderen, overeen-

komstig het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de locatie 
te hoogte van Stationsstraat 82 in Rijen.
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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
26 augustus 2019, Bavelseweg 45, 5126 NL
nieuwe oprit aanleggen

23 augustus 2019, Nieuwstraat 38a, 
5126 CE
wijzigen bestemming pand

26 augustus 2019, Stationsplein 1, 5121 EA
renovatie en restauratie stationsgebouw
2 september 2019, Pastoor Gillisstraat 106, 
5121 CG
verbouwen woning 

2 september 2019, Statenlaan 83, 5121 HB
ambulant werkend dierenarts 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
26 augustus 2019, Schaapsdijk 2A, 5126 PK
verbouwen bijgebouw

27 augustus 2019, Drossaardstraat 11, 
5121 VH
kappen boom

30 augustus 2019, Bavelseweg 170, 
5124 PZ
tijdelijk uitbreiden zorgboerderij

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
22 augustus 2019, Sportparkweg 5, 
5121 MP
plaatsen container

27 augustus 2019, van Ghertstraat 14, 
5121 HZ
aanpassen bestaande constructie
28 augustus 2019, Nieuwstraat 38a, 
5126 CE 
wijzigen bestemming

3 september 2019, Burgtsebaantje (sectie 
GZE00 P 145 en CHA00 G1)
aanleggen poel (19ZK01324) 

3 september 2019, Atalanta 76, 5121 MS
verbouwen woning 

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. 

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
2 september 2019, Sporkt 50, 5122 HL
bouwen veranda

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
26 augustus 2019, Statenlaan 24, 5121 HD
slopen woning en bijgebouwen

27 augustus 2019, Wierkstraat 2B, 5125 NJ
slopen mestsilo en sleufsilo’s 
28 augustus 2019, Kennedylaan 60, 
5121 AC
gedeeltelijk slopen woning

Melding akkoord 
30 augustus 2019, Concorde 2, 5126 RM
starten bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

APV en bijzondere wetten

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
-  Spiridon Obstacle Run op 29 september 

2019 van 10.30 uur tot 14.00 uur bij Vijf 

Eiken in Rijen.

-  Vijf Eiken Cross  op 19 en 26 oktober 2019 

van 11:00 uur tot 16:00 uur en 9, 16 en 23 
november 2019 van 11:00 uur tot 16:00 
uur aan Oosterhoutseweg 57 in Rijen.

-  20-jarig jubileum café De Salamander op 

8 t/m 10 november 2019 tegenover Bre-

destraat 13 in Rijen.

Verleende vergunningen APV en bijzondere 
wetten
-  Besluit verzonden op 2 september 2019, 

Streetwise ANWB lessen op 4 en 6 sep-

tember 2019 van 08.45 tot 11.45 uur in 

Rijen (244438).

-  Besluit verzonden op 3 september 2019, 

Hardloopwedstrijd Rondje Rijen op 21 

september 2019 van 16.00 tot 20.00 uur 

in Rijen (242751).

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. 

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


