
Ophalen grof afval

Op donderdag 24 oktober halen wij het 

grof afval op. We halen grof afval op als u 

voor 21 oktober 12.00 uur een afspraak 

maakt.. Dat kan via 14 0161 of www.gilze-

rijen.nl. U kunt grof vuil alleen aanbieden 

in een Big-Bag. Dit kost 50 euro. U koopt 

de Big-Bag bij de milieustraat. 

 

  aan en licht het gemeentebestuur allerlei  

 besluiten en voornemens kort toe.  
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Regionale veteranendag ‘Hart van Brabant’ 27 oktober in Tilburg

Ook veteranen uit Gilze en Rijen welkom!
Stichting Veteranen Hart van Brabant 
houdt op zondag 27 oktober de Regionale 

veteranendag ‘Hart van Brabant’. 
Dit doen zij ook in opdracht van de 
gemeente Gilze en Rijen. Dit jaar is deze 

dag in Tilburg.

Deze week uitnodiging in de bus!

Veteranen in onze gemeente, zowel 
buiten dienst als in actieve dienst, 
ontvangen deze week een uitnodiging 

voor het besloten deel van het 

programma. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van adressen van het veteraneninstituut. 
Staat u niet ingeschreven en wilt u 

graag deelnemen aan deze regionale 

veteranendag?  Stuur dan een mail naar 

riananssems@abg.nl. U ontvangt dan 

alsnog een uitnodiging.

Buurtbemiddelaars gezocht!
Het enthousiaste team buurtbemiddelaars 
van Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze 
en Rijen is op zoek naar nieuwe bemidde-

laars! Gedreven vrijwilligers die het leuk 

vinden om (in teamverband) te bemiddelen 

tussen buren bij burenconflicten. Houdt u 
van een uitdaging? Hebt u tijd om 1 keer in 
de maand (meer mag ook) een bemiddeling 

te doen? Bent u jong van geest, met een 

luisterend oor,  kunt u zich neutraal opstel-
len en kunt u tegen een stootje? Kom dan 

ons team versterken. U wordt enthousiast 

ontvangen en ondersteund in het werk. 

Kijk voor meer informatie op www.buurt-
bemiddelingbrabant.nl. U kunt ook contact 
opnemen met de coördinator Eus van Beijs-

terveldt (06 - 82 36 23 90  en 

eusvanbeijsterveldt@contourdetwern.nl.)

B en W belicht… week 39 en 40

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 24 sep-

tember en 1 oktober 2019. En we geven er een 

korte toelichting op. Wilt u de toelichtingen op 
alle besluiten van de afgelopen week teruglezen, 

kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. 

Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Selectiecriteria locaties bovengrondse 
verzamelcontainers bij gestapelde bouw

Vanaf eind 2018 brengen inwoners hun restaf-
val zelf weg naar een ondergrondse container in 
de buurt. Huishoudens in laagbouw gebruiken 
voor GFT, papier en PMD minicontainers. Inwo-

ners van gestapelde bouw hebben daarvoor vaak 

geen ruimte en gebruiken verzamelcontainers in 
of bij het complex. Het college heeft selectiecri-
teria vastgesteld voor het bepalen van de locatie 
van deze verzamelcontainers. Daarbij kijkt het 
college onder andere naar veiligheid en afstand.

Resultaten invoering Anders Inzamelen eerste 

half jaar 2019

In 2018 zijn we overgestapt op een andere ma-

nier van inzamelen. In een memo deelt het col-
lege de resultaten over het eerste half jaar 2019 

met de commissie Ruimte. 
Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de 
hoeveelheid restafval met 61% afgenomen. De 

hoeveelheid GFT is met 40% toegenomen en de 

hoeveelheid PMD is met 37% toegenomen. Er 
is 45% meer textiel ingezameld. De hoeveelheid 
ingezameld papier en glas is  minimaal toege-

nomen.

Inzetten noodaggregaat bij stroomuitval 
Het college is verantwoordelijk voor de 

strategische besluitvorming over de ver-
deling van schaarse middelen tijdens cri-
sissituaties. Denk hierbij aan de inzet van 
noodaggregaten tijdens stroomuitval. 

Enexis, leverancier voor de Brabantse en 
Zeeuwse gemeenten, heeft een plan opge-

steld. In dit plan zijn per gemeente plaat-
sen aangewezen waar bij stroomuitval een 

noodstroomaggregaat moet staan. Het gaat 
om stroomuitval van minimaal drie dagen. 

Het college stemt in met de locaties in onze 
gemeente.

Last onder dwangsom opgelegd

In Gilze wonen mensen in een pand bestemd 
voor horeca. De gemeente heeft hen aangegeven 
dat dat niet mag en hen opgedragen te vertrek-

ken. De mensen wonen er nog altijd. Daarom 
besluit het college een last onder dwangsom op 
te leggen.

Beantwoording vragen D66 over buiten beter 

meldingen

In de gemeenteraad heeft D66 vragen gesteld 
over het aantal buiten beter meldingen dat is 

vernoemd in de tussentijdse evaluatie van het 
programma veiligheid. Wegens tijdsgebrek tij-
dens de commissie vergadering van 9 september 
zijn deze niet besproken. Het college biedt de 
antwoorden schriftelijk aan.

Memo over telecomwet en 5G netwerk

De wijziging van de telecomwet om de uitrol van 
een 5G netwerk mogelijk te maken, roept vragen 
op. In de commissie Samenleving is hier aan-

dacht voor gevraagd. Ook bereikt de gemeente 
vragen van inwoners hierover. Met een memo 
besteedt het college aandacht aan dit onderwerp 
en de gestelde vragen.

Van eendjes vissen tot oliebollenkraam; 
kermis in Rijen
Op  20, 21, 22, 26 en 27 oktober is het 
kermis in Rijen. Er staan verschillende at-
tracties op het Burgemeester Sweensplein. 
Net zoals vorig jaar is er voor iedereen wat 

te beleven. Voor de jongste kinderen is 
er een draaimolen, vliegtuigmolen, aqua 
blasta, eendjes vissen en touwtje trekken/
bussensport. De oudere jeugd kan naar 

het lunapark, de autoscooters, de boksbal, 
La Bamba, de schiettent, rupsbaan en de 

technodance. Bezoekers kunnen een gokje 
wagen bij de grijpkranen, het schuivenspel 
en de Giant Balco. En natuurlijk ontbreken 
de oliebollenkraam, de nougatkraam, sui-
kerspin/popcorn en een snackwagen niet. 
De openingstijden vindt u bij het nieuws 
op www.gilzerijen.nl. Op kermisdinsdag 22 

oktober is er natuurlijk de jaarmarkt. Die 

sluit aan op het kermisterrein.

Foto: Jacomijn Dijkers

Meet wat u eet! 
Kook op maat en meet vooral uw porties pasta, rijst en aardappelen. 
Gebruik bijvoorbeeld een kopje rijst voor twee personen. Of bestel het 

‘Eetmaatje’ van het Voedingscentrum. Zo voorkomt u etensresten en dus 
onnodig GFT-afval. Vanuit de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen 
alle gemeenten in de regio Hart van Brabant en Alphen-Chaam en Baar-
le-Nassau tips. Nuttige tips over  hoe u makkelijker GFT scheidt en afval 
voorkomt. Nog teveel etensresten, groente- en fruitresten zitten namelijk in 
ons restafval. Een groot deel daarvan bestaat uit eten dat niet is opgegeten. 
Kijk daarom goed naar porties als u kookt. Wat doet u om voedselverspil-
ling of afval te voorkomen? Deel uw tips op www.facebook.com/gilzerijen

Verder uitwerken van plannen verbeteren 
spoorzone Rijen 
De gemeente kan verder met de verbete-

ring van de spoorzone in Rijen. Dat is de 

uitkomst van de gemeenteraadsverga-

dering van 30 september. De gemeente 

werkt hierbij samen met het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, de provincie 
Noord-Brabant, NS en ProRail. 

Wat staat centraal in de plannen?

De gemeente wil de noord-zuidverbinding 

in Rijen behouden en versterken. Een on-

derdoorgang vervangt daarbij de overgang 

Julianastraat-Stationsstraat en heeft een 
doorrijdhoogte van 3.50 meter. De on-

derdoorgang is bedoeld voor fietsers en 
auto’s (bestemmingsverkeer). De brand-

weer maakt bij een uitruk gebruik van de 

onderdoorgang. Er komt een gescheiden 
onderdoorgang voor voetgangers. Het mid-

denperron en het wachtspoor verdwijnen. 
Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde 

van het spoor een perron. De perrons zijn 

vanuit de onderdoorgang via trappen of 

liften bereikbaar. 

Waarom zijn er plannen om de stations-

omgeving te verbeteren?

Wethouder Sandra Diepstraten: “Met de 
plannen spelen we in op de ontwikkelingen 

op en naast het spoor. Een aantrekkelijke 
stationsomgeving is van belang voor Rij-
en-Zuid, de dorpskern Rijen, de gemeente 

en de regio. De verbetering van de stati-

onszone is ook een impuls voor de verdere 

ontwikkeling van Rijen.”

Lees het hele artikel onder nieuws op 
www.gilzerijen.nl

6 T/M 13  OKTOBER

GEMEENTE GILZE EN RIJEN

 

Zondag 6 oktober: 

Fietsommetje Duurzaamheid door alle 4 de kernen

Dinsdag 8 oktober:

ABG Cleanup voor alle bedrijven in de gemeenten

Dinsdagavond 8 oktober

Informatieavond 'Aardgasvrij wonen' in Chaam

Woensdagmiddag 9 oktober: 

Kids Klimaat Festival voor kids uit groep 7 & 8

Woensdagavond 9 oktober: 

Informatieavond 'Aardgasvrij wonen' in Rijen

De hele week:

Ontwerpwedstrijd 'Klimaatnatuurlijke Voortuin'

De hele week:

LED lampen actie voor leden van de Voedselbank

 

Kijk voor meer info op

www.gilzerijen.nl/duurzaamheid  
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Bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
vaststelling wijzigingsplan 
Mosstraat 16 in Rijen
Het college van Burgemeester en Wethou-

ders van de gemeente Gilze en Rijen stelde 

op 10 september 2019 het wijzigingsplan 

Mosstraat 16 in Rijen vast. Dit besluit is op 
26 september 2019 gepubliceerd via www.
officielebekendmakingen.nl. Belanghebben-

den hebben van 27 september tot en met 7 

november 2019 de gelegenheid om beroep 

in te stellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. U kunt het 

plan bekijken op de landelijke website www.

ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.0784.WPMosstraat16-VG01. Meer 
informatie vindt u op www.gilzerijen.nl

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
‘Schaapsdijk 2 in Gilze’ en 
omgevingsvergunning Schaapsdijk 
2 in Gilze
De gemeenteraad van de gemeente Gilze en 

Rijen stelde op 30 september het bestem-

mingsplan ‘Schaapsdijk 2 te Gilze’ ongewij-
zigd vast. Op basis van de gecoördineerde 
regeling is tegelijk met dit bestemmingsplan 

ook de omgevingsvergunning vastgesteld. 

Dit besluit is op 7 oktober 2019 gepubli-

ceerd via www.officielebekendmakingen.
nl. Belanghebbenden hebben van 15 ok-

tober tot en met 25 november 2019 de 

gelegenheid om beroep instellen bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. U kunt het plan bekijken op de 

landelijke website www.ruimtelijkeplannen.

nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BP-

Schaapsdijk2-VG01. Meer informatie vindt 
u op www.gilzerijen.nl

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 Basisregis-

tratie Personen (BRP). Uit onderzoek bleek 
dat betrokkenen niet meer wonen op het 

adres waar hij/zij volgens de BRP staan in-

geschreven. De verhuisaangifte ontvingen 
wij niet. 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
Friederi, H. 24-11-1974
Tangeman, G.W.F. 16-05-1981

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 via het telefoonnummer: 
140161. 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 28 augustus en 11 

september 2019 op grond van art 2.22 Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) de adres-

gegevens van onderstaande personen naar 

een onbekend land op te nemen in de BRP. 
Uit onderzoek is gebleken dat de betrokke-

nen niet meer wonen op het adres waar zij 

volgens de BRP staan ingeschreven.
Geslachtsnaam 

en voorletters  Geboortedatum
Steur, C.A.J. 06-07-1982
Stanevich, A.N. 28-07-1975
Staps, D.M.A. 22-10-1978
de Bruijn, A.A.K.K. 25-02-1971
De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/bekendmakingen

Besluiten 

en vergunningen 

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Gilze en 

Rijen hebben besloten een gehandicapten-

parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 

het adres Middenweg 4 in 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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

23 september 2019, Pastoor Gillisstraat 94, 
5121 CG

verbouwen woning 

23 september 2019, Hulteneindsestraat 

15-17, 5125 NH

aanvraag intrekken milieuvergunning

23 september 2019, Altenaweg 8, 5126 PS
slopen twee kippestallen

23 september 2019, Mosstraat 31, 5121 ZJ

veranderen van de inrichting (milieu) en 
bouwen varkensstal 

24 september 2019, Spoorlaan Noord 92, 

5121 WX

wijzigen inpandige constructie
27 september 2019, Fanny Blankers- 

Koenstraat, kavel D

bouwen woning (19ZK02607)

27 september 2019, Fanny Blankers- 

Koenstraat, kavel A

bouwen woning en aanleggen uitrit 

(19ZK02608)

30 september 2019, Burgemeester van 

Mierlostraat 22, 5126 CL

kappen boom 

1 oktober 2019, Raakeindse Kerkweg 71, 

5124 RZ

aanbouwen van veranda

1 oktober 2019, Hoofdstraat 155, 5121 JD 

verplaatsen inrit

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-

vergunning verlengd

1 oktober 2019, Alphenseweg ong. (sectie 
L 3554), Gilze

kandelaberen 4 essen (19ZK02235)

Verleende omgevingsvergunningen met 

reguliere procedure 

24 september 2019, Veenstraat 77, 

5124 NC

realiseren 2 uitritten 
24 september 2019, Biestraat 13, 5126 NH

kappen boom 

24 september 2019, Hoofdstraat 87a, 

5121 JB

wijzigen pui en gebruiksfunctie
25 september 2019, Heuvelstraat, 5126 CM 

aanleggen inrit voor appartementencom-

plex (19ZK02236)
25 september 2019, Nieuwstraat 20, 

5126 CE

kappen boom 

26 september 2019, Sjean Vermeulenstraat 

8, 10, 12, 14, 16, 5122 LA

bouwen 5 woningen en aanleggen 4 uitrit-

ten

1 oktober 2019, Alphenseweg 17, 5126 PP
bouwen opslagloods

25 september 2019, Nieuwstraat 20, 

5126 CE

kappen boom (noodkap)

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 

5 september 2019, Biestraat 10, 5126 NJ

saneren golfplaten dak

19 september 2019, De Wittstraat 52, 
5121 HS

slopen carport en schuurdeur
18 september 2019, Broekstraat 81, 

5124 NK

saneren asbest

17 september 2019, Raadhuisstraat 5, 

5126 CK

verwijderen asbesthoudende gevelbepla-

ting
19 september 2019, Broekstraat 77,  

5124 NK

vervangen dak loods

26 september 2019, Rijksweg 212, 5124 NB

saneren asbest dakplaten

Melding akkoord

25 september 2019, Rijksweg A-58 2b, 

5126 RX 

starten inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

Vergunningen APV 
en bijzondere wetten

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Intocht Sinterklaas Molenschot 2019 op 17 

november 2019 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

in centrum Molenschot.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Evenementenvergunning verzonden op 20 
september 2019, Mushing Sledehonden-

karrenwedstrijden op 22,23 en 24 novem-

ber nabij Maastrichtsebaan Gilze, (189884).
Besluit verzonden op 30 september 2019, 
75 jaar Bevrijding Concert DHC op 26 ok-

tober 2019 van 13.30 uur tot 00.00 uur op 

de Vliegbasis gebouw 342 C vleugel Dock 4 
& 3 te Gilze-Rijen (242336)

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. 

Drank en Horecawet
Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens 75 jaar Bevrijding Concert 
DHC op 26 oktober 2019 van 13.30 uur tot 
00.00 uur op de Vliegbasis gebouw 342 C 
vleugel Dock 4 & 3 te Gilze-Rijen.

U vindt alle volledige 

officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/

bekendmakingen


