
Verkeerde datum 
legen GFT-container 
In de papieren afvalkalender staat voor 

een aantal wijken dat wij de GFT-contai-

ner op zaterdag 23 november leegma-

ken. Deze datum is niet juist. Wij komen 

op woensdag 13 november. Op de afval-

wijzer-app en op www.mijnafvalwijzer.nl 

staat wel de goede datum.

Ophalen grof afval
Op donderdag 21 november halen wij het 

grof afval op. Wij halen grof afval op als u 

voor 18 november 12.00 uur een afspraak 

maakt. Dat kan via telefoonnummer  

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. 

 

  aan en licht het gemeentebestuur allerlei  

 besluiten en voornemens kort toe.  

Gemeentehuis 

Postbus 73, 5120 AB Rijen

tel. 14 0161

Internet  

www.gilzerijen.nl

E-mail  

info@gilzerijen.nl  Info
Wint u de cadeaubon? 
Meld u dan nu aan bij mijnoverheid.nl
Post van de gemeente ook digitaal 

Elk jaar ontvangt u per post één of meer 

belastingaanslagen van ons. In 2020 kunt 
u de post ook digitaal in uw Berichtenbox 

op mijnoverheid.nl ontvangen. Hiermee 

willen we onze digitale dienstverlening 

aan u vergroten. 

OZB en WOZ al digitaal in 2019

Als u voor de Berichtenbox kiest, 

dan ontvangt u de aanslag OZB 

(Onroerendezaakbelasting) en de WOZ-
beschikking (Waardering Onroerende 

Zaken) via MijnOverheid in uw 
Berichtenbox. U ontvangt ze dan niet 

meer per post. 

Cadeaubon voor u?

In de toekomst gaan we ook andere 

post digitaal versturen. Als u nog niet 

aangemeld bent bij MijnOverheid kunt u 
nog geen berichten via de Berichtenbox 

ontvangen. U moet dus eerst een account 

op www.mijnoverheid.nl aanmaken en 

activeren. U maakt ook kans op een van 
de drie cadeaubonnen van 20 euro. Lees 

het hele artikel op www.gilzerijen.nl 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 
Varkenshouders die willen stoppen kunnen 

zich inschrijven voor een ‘warme sanering’. 

Dat maakte het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit afgelopen juli 

bekend. Kort geleden gaf de Rijksoverheid 

aan dat varkenshouders hun subsidieaan-

vraag kunnen indienen tussen 25 novem-

ber 2019 en 15 januari 2020. 

Geurscores

De minister verdeelt het subsidiebedrag 

op basis van de geurscore van de betref-

fende varkenshouderijlocatie. Hoe hoger 

de geuroverlast op woningen binnen een 

straal van 1.000 meter van de varkens-

houderijlocatie, hoe eerder een aanvraag 
wordt toegekend. Als gemeente hebben 

we inzicht in de globale geurscores van de 

varkenshouders binnen onze gemeente-

grenzen.  

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de subsidiere-

geling of de mogelijkheden om uw bedrijf 

duurzaam voort te zetten? Bekijk de the-

mapagina over ‘plattelandsontwikkeling’ 

op www.gilzerijen.nl. Meer informatie over 
de subsidieregeling vindt u op de websites 

van de Rijksoverheid en de Provincie. 

B en W belicht… week 43 en 44

Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iede-

re week, meestal op dinsdag. In deze 'B en W 

belicht' informeren wij u over alle openbare be-

sluiten van 21 en 29 oktober 2019 en we geven 

er een korte toelichting op. Hoewel deze samen-

vattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er 
geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen 
geven immers een beknopt beeld van de beleids-

stukken waarover het college heeft besloten. 
Voor vragen kunt u terecht bij de groep Commu-

nicatie van de gemeente, telefoon 088-3821117. 

Vaststellen bestemmingsplan 

‘Schoolstraat 24, 26 en 30, Molenschot’ 

Er zijn plannen voor uitbreiding van het be-

drijfspand aan de Schoolstraat 24-26 in Molen-

schot. Daarbij krijgt het pand aan de Schoolstraat 

30 een nieuwe invulling. Het ontwerpbestem-

mingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen 

ingediend. Het bestemmingsplan is nu gereed 

om ongewijzigd vast te laten stellen door de 

gemeenteraad.

Concept Lokaal Sportakkoord

Het college gaat akkoord met het concept voor 

een Lokaal Sportakkoord. Een externe sportfor-

mateur heeft deze opgesteld in overleg met vele 
maatschappelijke organisaties in de gemeente 
Gilze en Rijen. Het college machtigt wethouder 
Vermorken om namens de gemeente de me-

de-ondertekenaar van dit Lokaal Sportakkoord 

te zijn.

Plannen voor vestiging Poolse levensmiddelen-

winkel in Rijen

Voor het pand Hoofdstraat 21 in Rijen is een 

vooroverleg ingediend voor de vestiging van 

een Poolse levensmiddelenwinkel. Het college 

besluit om in principe medewerking te verlenen 

aan de vestiging van deze winkel, mits voldaan 
kan worden aan de gestelde voorwaarden.

Gevolgen uitspraak Raad van State over het 

Programma Aanpak Stikstof
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 besloten 
dat het Programma Aanpak Stikstof niet langer 
gebruikt mag worden voor besluiten met acti-

viteiten die tot een stikstoftoename leiden op 
Natura 2000-gebieden. Dit heeft gevolgen voor 
lopende procedures voor omgevingsvergunnin-

gen en bestemmingsplannen. Het college heeft 
vastgesteld hoe om te gaan met deze gevolgen 

en informeert hierover de aanvragers.

Wie volgt burgemeester 
Boelhouwer op?
Er zijn 31 kandidaten voor het burgemees-

terschap van Gilze en Rijen. Dit maakte de 

Brabantse commissaris van de Koning, Wim 

van de Donk, bekend. Van de kandidaten 

werken er 24 mensen bij de overheid, zijn 

actief in politieke functies, zijn (oud)bur-
gemeesters of (oud)wethouders. Uit de 
particuliere sector of vrije beroepen zijn 7 
sollicitanten. Die laatsten combineren hun 

hoofdfunctie in veel gevallen met een of 
meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties. 
Zij zijn alle kandidaat om burgemeester Jan 

Boelhouwer in het voorjaar van 2020 op te 

volgen. In maart 2020 neemt burgemees-

ter Boelhouwer, vanwege het bereiken van 

de 70-jarige leeftijd, afscheid van onze ge-

meente.

Burgemeester en ontwerper 
Wubben over ‘de onderwereld’
Burgemeester Jan Boelhouwer deelde zijn 

vragen over veiligheid waarvoor geen pas-

klare oplossingen bestaan. Dit deed hij met 

vier andere burgemeesters tijdens de Dutch 
Design Week in Eindhoven.

Hoe veilig is uw buurt?

Ontwerper Daan Wubben ging de samen-

werking met onze burgemeester aan. Zij 

benoemden hoe verweven de onderwereld 

eigenlijk is met het dagelijks leven. En pro-

beerden dat ook zichtbaar te maken. Het 

resultaat is het concept ‘De Klokkenluiders’. 

Met dit idee maken zij elke dag cijfers over 
de criminaliteit in de buurt zichtbaar. Door 

klokken in de openbare ruimte te plaat-

sen, wordt de informatie overal bekend. 
Zo komen het onderwerp en de jaarlijkse 

cijfers tot leven. Zo worden we ons bewust 

van wat er zich in onze straat zou kunnen 

afspelen. 

Gilze en Rijen ziet sterke stijging grondverkopen 
aan bedrijven
In 2019 tekenden al acht bedrijven voor 

grond op het bedrijvenpark Midden-Bra-

bant Poort in Gilze en Rijen. Daarmee werd 

zo’n 35.000 vierkante meters (3,5 hectare) 
extra grond in gebruik genomen. De totale 

hoeveelheid verkochte grond komt uit op 

8,8 hectare. “Het is prachtig dat bedrijven 
zich vestigen of uitbreiden op bedrijven-

park Midden-Brabant Poort in Gilze. Het 
levert extra werkgelegenheid op, is goed 

voor de gemeentekas en het geeft een im-

puls aan onze grondverkopen”, vertelt wet-

houder David Vermorken van Economische 

Zaken, Werkgelegenheid en Financiën. Lees 

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

Voor de helden van Gilze en Rijen

Kent u iemand die een jeugdlintje verdient?

In de week van 18 november reiken we 

weer jeugdlintjes uit. Van 29 oktober tot 

en met 14 november kunt u als inwoner 

van onze gemeente iemand tussen de 6 en 

18 jaar voordragen.

Wie is uw held?

Met een heldencampagne vraagt de jeugd-

gemeenteraad de komende weken aan-

dacht voor het jeugdlintje. In de campagne 

staat de vraag ‘welke jongere uit Gilze en 

Rijen verdient een lintje?’ centraal. 

Het voordrachtsformulier vindt u op 

www.gilzerijen.nl bij het artikel onder 

nieuws. De wethouder Jeugd, Aletta van 
der Veen, reikt de jeugdlintjes samen met 

de kersverse jeugdburgemeester uit.

Ons gladheidsbestrijdingsteam is er klaar voor!
De buitendienst bereidde zich de afgelopen we-

ken voor op de gladheidsbestrijding.

Er zijn afspraken gemaakt die vastliggen in 

het gladheidsbestrijdingsplan. Het strooizout 

is aangevuld, het materiaal is getest en de 

strooiroutes zijn opnieuw bekeken. Doorgaan-

de verbindingsroutes, busroutes en doorgaande 

fietspaden hebben daarbij voorrang. Als het no-

dig is gaan de mannen van de buitendienst goed 

voorbereid op pad. We zetten de gladheidsbe-

strijding in van 1 november tot 31 maart. Be-

nieuwd waar ze als eerste gaan strooien? Ga 
naar www.gilzerijen.nl en kijk onder de kop ‘in 

de gemeente Gilze en Rijen’ en klik  op ‘Wegen’.

Blije bijen in Gilze en Rijen
Waarom zijn blije bijen belangrijk voor ons? 
Bijen zijn belangrijk voor ons voedsel. Tach-

tig procent van de gewassen die we eten 
(zoals appels, tomaten en courgette) is 
afhankelijk van de bestuiving door bijen 
en andere insecten. We houden de bijen 

bijvoorbeeld blij door ze plekken te geven 

om een nest in te maken. Ecologisch weg-

bermbeheer zorgt hiervoor. Dat betekent 

bijvoorbeeld minder maaien. Wij zijn een 

van de dertien gemeenten uit de provincie 
die meedoen aan ‘Leefgebied van de Bij’ en 

daarom ‘minder maaien’.

Op de foto het materieel en een deel van ons gladheidsbestrijdingsteam.
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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
Dursun, H. 31-08-1999

Dursun, B. 15-11-1991

Kuiper, K.L. 16-12-1992

El Anani, K. 01-07-1951
Cloots, E.M.M.W. 05-04-1982
Rullens, H.F.P. 09-07-1976
Kulak, M.T. 09-09-1980

Een eventuele ambtshalve opneming van de 

adresgegevens als onbekend in de BRP kan 

grote persoonlijke en/of financiële gevol-
gen hebben voor betrokkenen. Wij vragen 

u binnen 28 dagen na datum publicatie uw 
verhuizing door te geven aan ons Klantcon-

tactcentrum via telefoon 140161.Bij geen 

reactie binnen 28 dagen na dagtekening 
publicatie gaan wij over tot definitieve op-

neming 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 09 oktober 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
Friederi, H. 24-11-1974
Tangeman, G.W.F. 16-05-1981

De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/bekendmakingen

Besluiten en vergunningen

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gilze en 

Rijen hebben besloten een gehandicapten-

parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 

de adressen: 

- Stationsstraat 82, 5121 EE Rijen en
- Constance Gerlingsstraat 76, 5121 ZR Rijen 
Hierbij is rekening gehouden met artikel 
18, eerste lid onder d, van de Wegenver-

keerswet 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 aan-

gegeven op de tekening die bij dit besluit 

hoort. Belanghebbenden kunnen op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht binnen 

6 weken na publicatiedatum bezwaar ma-

ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 

vragen. Meer informatie hierover leest u on-

der het kopje rechtsmiddelen bij dit dossier 

op www.officielebekendmakingen.nl

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 28 oktober 2019 

is besloten een gehandicaptenparkeerplaats 

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

ken te verwijderen, overeenkomstig het Re-

glement Verkeersregels en Verkeerstekens 

(RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van: 
- Cijnshof 25, 5126 DD in Gilze

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 leest u onder 
het kopje rechtsmiddelen bij dit dossier op 

www.officielebekendmakingen.nl

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
16 oktober 2019, achter Burgemeester 

Sweensplein, (sectienr: A 9048)
kappen 2 bomen

16 oktober 2019, Statenlaan 101, 5121 HC

uitbreiden woning

21 oktober 2019, Wouwerbroek 9, 5122 GV

kappen 2 bomen 

21 oktober 2019, Schoolstraat 53, 5124 RN

aanleggen uitrit 

25 oktober 2019, Raadhuisstraat 3, 5126 CK

wijzigen bestaande vergunning t.b.v. nieuw-

bouw

29 oktober 2019, Oude Baan, (sectienr: N 
725, N 806, N 775 en N 906) 5125 NG
kappen 44 bomen (op gemeentegrond)
29 oktober 2019, Pastoor Gillisstraat 94, 

5121 CG

Dit is een kennisgeving van een ingediende 

aanvraag. De gemeente neemt eerst een 

besluit over de 

ingekomen aanvraag, dit besluit wordt ge-

publiceerd. Pas daarna kunt u een bezwaar 

of zienswijzen indienen. Wilt u meer weten 

over deze aanvraag? Neem dan contact op 

met het klantcontactcentrum van onze ge-

meente.

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
28 oktober 2019, Nijverheidslaan 2B, 
5121 MN

uitbreiden bedrijfspand 

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
29 oktober 2019, Statenlaan 83, 5121 HB
vestigen uitvalbasis ambulant werkend 

paardendierenarts

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 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
17 oktober 2019, Statenlaan 24, 5121 HD

(her)bouwen en uitbreiden van woning, 
veranderen van uitrit en gebruik van voor-

terrein t.b.v. parkeren en voortuin

21 oktober 2019, Statenlaan 57, 5121 HA

plaatsen opbouw op bijkeuken

22 oktober 2019, Horst 12, 5126 BX

bouwen loods/ quarantainestal

24 oktober 2019, Stationsplein 1, 5121 EA
renovatie en restauratie stationsgebouw 
28 oktober 2019, sectie A6004 (t.o. Steyn-

hof 10), 5121 HE
kappen boom op gemeentegrond 

(19ZK02649)
30 oktober 2019, Molenstraat 40, 5126 DB

wijzigen gebruik voormalige fietsenwinkel 
in 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. 

Volledige meldingen
17 oktober 2019, Wilhelminastraat 23, 

5121 WR

saneren asbest

16 oktober 2019, Doornbos 6, 5121 RW

saneren asbest

17 oktober 2019 Mariastraat 21, 25, 29, 31, 

33, 35, 37, 5121 en Mariastraat 39, 41, 43, 

5121 JV

saneren asbest

25 oktober 2019, Van Rennenbergstraat 6, 

12, 18, 24, 5126 HH
saneren asbest

28 oktober 2019, Van Ghertstraat 8, 
5121 HZ

saneren asbest 

Melding akkoord
17 oktober 2019, Hulteneindsestraat 15, 

15A en 17, 5125 NH

Melding mobiel breken. 
De puinbreker zal in werking zijn in de pe-

riode van 28 oktober 2019 t/m 27 januari 
2020, voor hoogstens 4 dagen

21 oktober 2019, Burgemeester Krollaan 

19, 5126 PT

veranderen inrichting
25 oktober 2019, Concorde 9, 5126 RM

melding activiteitenbesluit starten bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Carbide Schieten op 31 december 2019 van 

12.00 uur tot 17.00 uur aan de Korte Rekken 
in Rijen 

Carnavalsoptocht Hulten op 21 februari 

2020 van 12.00 uur tot 16.00 uur door de 

Gerardus Majellastraat, Broekdijk, Oude 
Baan en Eikenveld in Hulten 

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 17 oktober 2019, In-

tocht St. Nicolaas Rijen op 17 november 
2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur door de 
straten Raadhuisplein, Schoutstraat, de Wit-

tstraat, Vreedestraat, van Hogendorpstraat, 

Hoofdstraat, Hoeksestraat, Doornbos, Zaar-

en, Margrietstraat, Laagstraat, Tuinstraat, 
Pastoor Oomenstraat in Rijen (186464)
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. 

Besluit verzonden op 29 oktober 2019, 20 

jarig Jubileum op 8 november 2019 van 

19.00 uur tot 01.00 uur, 9 november 2019 

van 19.00 uur tot 01.00 uur en op 10 no-

vember 2019 van 13.00 uur van 20.00 uur 

op het terrein van de fam. Marcelissen te-

genover Bredestraat 13 te Rijen (244624).
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. 

Aanwezigheidsvergunning 
kansspelautomaten 2020 Jack’s 
Casino
Datum verzending: 25 oktober  2019

Locatie: Klein Zwitserland 6-8 Gilze
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 

na de datum van verzending van het besluit 

bezwaar maken bij de burgemeester van Gil-

ze en Rijen.

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholische 

dranken tijdens 20 jarig Jubileum van vrij-
dag 8 november 2019 tot en met zondag 

10 november 2019 op het terrein van de 

fam. Marcelissen tegenover Bredestraat 
13 te Rijen.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen 

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


