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Collectieve Zorgverzekering mensen met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen en hoge 
medische kosten door bijvoorbeeld een 
chronische ziekte of een handicap? En 
wilt u voor minder kosten toch uitgebreid 
verzekerd zijn? Dan kunt u gebruik maken 
van de Collectieve Zorgverzekering voor 
Minima. Deze bieden wij samen met 
zorgverzekeraars CZ en VGZ aan. 

Hoe werkt het?
De gemeente betaalt een deel van de 
premie van uw zorgverzekering en u 
profiteert van vele extra’s. De Collectieve 
Zorgverzekering voor Minima bestaat uit 
een basisverzekering en verschillende 

aanvullende verzekeringen. Zo kiest u 
altijd zelf de zorg die het beste bij u past. 
U stapt makkelijk en snel over via www.
gezondverzekerd.nl. 

Vragen? 
Heeft u vragen of u (nog) voor 
de Collectieve Zorgverzekering in 
aanmerking komt of heeft u hulp 
nodig bij het aanmelden voor de 
verzekering? Maak dan een afspraak 
met een inkomensconsulent. Dit kan 
telefonisch via 14 0161 of per e-mail 
via soza-inkomen@gilzerijen.nl. U kunt 
ook binnenlopen in het Budgetcafé. 

Dit kan elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur bij het Budgetcafé in het Palet, 
Rembrandtlaan 54 in Rijen. 

Meer informatie leest u op 
www.gilzerijen.nl/laaginkomen

Combinatie renovatie en nieuwbouw 
sporthal Achter de Tuintjes Gilze
Binnenkort starten de voorbereidingen 
om de sporthal in Gilze te renoveren. 
De laagbouw van de sporthal Achter 
de Tuintjes wordt daarbij gesloopt en 
opnieuw gebouwd. Dat besloot de 
gemeenteraad.

Wat gebeurt wanneer?
Met de gebruikers van de sporthal 
stellen we een programma van eisen 
op voor deze renovatie en vervangende 
nieuwbouw. Daarna krijgen ontwerpers 
de mogelijkheid om een voorstel te doen. 
In het voorjaar van 2020 moet dit zorgen 
voor een definitief ontwerp voor de 
renovatie en vervangende nieuwbouw. 
Dan kan een aannemer gezocht worden 
en de bouwwerkzaamheden gepland.

Weer voor jaren onderdak
“Samen met de gebruikers ben ik blij 
met dit besluit van de gemeenteraad. 
De gebruikers zijn nauw betrokken bij 
alle voorbereidingen en steunen de 

plannen om de sporthal te renoveren en 
de laagbouw te vernieuwen. Gilze heeft 
straks een duurzame sporthal die weer 
jaren onderdak kan bieden aan iedereen 
die wil sporten en bewegen in Gilze.”, 
vertelt wethouder Aletta van der Veen.

Van hockey tot basisschool in de 
sporthal
Sporthal Achter de Tuintjes is in 
1978 geopend en biedt onderdak 
aan volleybalclub Gilze, KBO Gilze, 
Stichting Tennispark Verhoven, 
Stichting Geel Blauw / Werkgroep 
KiaK, TTV De Batswingers, BC Gilze, 
het bewegingsonderwijs van KBS De 
Bolster, BS De Wildschut, Hockeyclub 
Gilze-Rijen, Judovereniging Gilze en 
KIOS. Ook de exploitant en mensen die 
in de buurt wonen zijn betrokken bij de 
voorbereidingen.

Wat gaat er veranderen?
De gebruikers vinden het volgende 

belangrijk: 
-  extra opberg- en kleedruimtes 
-  verhogen en vergroten van de kleine 

sportruimten
-  zorgen van zicht op de zaal vanuit de 

horecaruimte 
-  de uitstraling van het gebouw 

verbeteren. 

Ook pakken we de buitenruimte aan. “Dit 
stellen we ook centraal in het programma 
van eisen dat we in overleg met de 
gebruikers gaan opstellen. Daarnaast 
geven we kandidaat-ontwerpers en 
–aannemers mee, dat de sportactiviteiten 
zoveel mogelijk door kunnen gaan tijdens 
de werkzaamheden. Ook dit hebben de 
gebruikers duidelijk aangegeven.”, licht 
de wethouder toe.

B en W belicht… week 45 en 46
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 5 en 12 november 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. 

Woningbouwplan Leystromen 
Van Oldenbarneveldtlaan 10 Rijen 
Leystromen onderzoekt de mogelijkheden voor 
woningbouw op de locatie Van Oldenbarneveldt-
laan 10 in Rijen. Dit is besproken met omwonen-
den. Er volgt nog een overleg met de gemeente. 
Begin 2020 informeert het college de gemeen-
teraad over de uitkomsten. Dit laat het college in 
een memo aan de gemeenteraad weten. 

Voortgang Luchthavenbesluit vliegbasis 
Gilze-Rijen 
Defensie moet voor de vliegbasis Gilze-Rijen een 
nieuw Luchthavenbesluit maken. Daarvan heeft 
ze begin 2018 een concept ter inzage gelegd. De 

gemeente Gilze en Rijen gaf in het voorjaar van 
2018 een zienswijze. Ook ruim 800 omwonen-
den deden dit. Ruim een jaar later heeft Defen-
sie nog niet gereageerd op de zienswijzen. Het 
college heeft Defensie op verschillende manieren 
opgeroepen in actie te komen. Met een memo 
informeert het college de gemeenteraad over de 
stand van zaken. 

Satelliet Meubelen in Rijen wil uitbreiden
Satelliet Meubelen wil het logistieke centrum 
aan de Vijf Eiken in Rijen uitbreiden met 3000 
m2. De bebouwing blijft hierbij nog ruimschoots 
binnen het bestaande bestemmingsvlak. Hier-
voor ontving de gemeente een principeverzoek. 
Het college staat positief tegenover de plannen 
en geeft een aantal randvoorwaarden mee voor 
de verdere uitwerking.

Fietsvoorziening Rielsebaan Gilze – Riel
De gemeente wil de fietsmogelijkheden aan de 
Rielsebaan tussen Gilze en Riel verbeteren. De 
gemeenteraad is benieuwd naar de stand van 
zaken. Het college geeft aan dat er nog gespro-
ken wordt over de mogelijkheden dit te doen. In 
maart 2020 verwacht het college meer duidelijk-
heid te kunnen bieden over de mogelijkheden.

Verkeershinder door werk aan het asfalt
In onze gemeente werken we tussen 
maandag 18 november en 16 december 
aan het asfalt. Wegen kunnen tijdelijk 
afgesloten zijn en het verkeer leiden 
we waar nodig om. Waar zijn de 
werkzaamheden? En wat merkt u 
ervan? We vragen hiervoor uw begrip 
en medewerking. Op www.gilzerijen.nl 
onder nieuws leest u het hele artikel met 
een link naar een detailoverzicht.

Afhankelijk van weersomstandigheden
Wij hebben geen zicht op de 
weersomstandigheden. We plannen het 
werk opnieuw als op de geplande data 
het weer niet goed is om te asfalteren, 
dan. Op onze site (link naar https://www.
gilzerijen.nl/wegen.html) vindt u de 
laatste updates. 

Woont u in een straat waar gewerkt 
wordt?
Woont u aan de wegen waar 

gewerkt wordt? Dan ontvangt u een 
bewonersbrief. Daarin staan meer details 
over de afsluiting. Overlast gaat er helaas 
zijn. We beperken dit uiteraard zoveel 
mogelijk. Aannemer Dura Vermeer 
verzorgt de werkzaamheden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de projectentelefoon van Dura 
Vermeer; 06 - 10 89 43 42 of bel met 
Gerben Gerrits van de gemeente. Hij is te 
bereiken op telefoonnummer 088 - 382 
12 29 of 06 - 20 49 63 98.

Lunch voor vrijwilligers in onze vier kernen
Doet u vrijwilligerswerk in Rijen, Gilze, 
Hulten of Molenschot? Dan bent u 
van harte welkom bij de lunch voor 

vrijwilligers op vrijdag 6 of zaterdag 7 
december. Als dank voor het vele en 
mooie werk dat u doet. Ga voor meer 

informatie over het aanmelden en de 
locaties naar het nieuwsbericht op www.
gilzerijen.nl

4 december vergadering Commissie Overleg & 
Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen 
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis 
Gilze-Rijen (COVM) vergadert op woensdag 4 december 
om 19.30 uur. De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu 
vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit vertegenwoordigers van de 
Ministeries van Defensie en I&M, de provincie, gemeenten, 
belangenorganisaties en mensen die in de buurt van de 
vliegbasis wonen. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar 
en de zaal is vanaf 19.20 uur open. We starten om 19.30 uur 
(gemeentehuis Rijen). De agenda en de stukken vindt u op www.
gilzerijen.nl/covm.

Meldbox Veiligheid staat in Molenschot
De Meldbox Veiligheid staat de komen-
de weken aan de Sint Annastraat in Mo-
lenschot. De BOA’s * houden daar elke 
woensdag spreekuur. Tussen 18.00 en 

19.00 uur staan zij bij deze Meldbox. Heeft 
u een vraag, opmerking of bent u gewoon 
nieuwsgierig? Kom dan langs! De BOA’s hel-
pen u graag verder. 

* BOA is een buitengewoon opsporings-
ambtenaar. Een boa mag bepaalde strafba-
re feiten opsporen zoals het fout parkeren. 

Gemeentebalie woensdag 4 december 
’s avonds open
We verzetten de avondopenstelling van 
donderdag 5 december naar woensdag 4 
december. Op 5 december sluiten we na-
melijk om 16.00 uur voor de pakjesavond 
van Sinterklaas. Op woensdag 4 december 

is de gemeentebalie van 16.00 tot 19.00 
uur open (op het gemeentehuis in Rijen). 
De week erna kunt u gewoon weer op don-
derdagavond bij ons terecht.

Bent u mantelzorger? 
Een cheque van 100 euro voor u!
Als mantelzorger maakt u het leven van een 
ander een stukje mooier. U levert een deel 
van uw eigen vrije tijd in en geeft die ander 
praktische hulp en emotionele steun. Dat 
is van onschatbare waarde en verdient een 
compliment! Bent u mantelzorger? De ge-
meente waardeert uw inzet. Daarom heb-
ben we het mantelzorgcompliment: che-
ques ter waarde van 100 euro te besteden 
bij lokale winkeliers. Als degene voor wie u 
zorgt in de gemeente Gilze en Rijen woont, 
kunnen jullie samen het compliment aan-
vragen. Hoe u dat doet leest u op www.
gilzerijen.nl/mantelzorgcompliment.

Wij zoeken jonge mantelzorgers!
Ben jij tussen de 6 en 23 jaar en woon je 
in de gemeente Gilze en Rijen? Groei jij 
op met iemand die al lang ziek, gehandi-
capt of verslaafd is? Maak je je daardoor 
vaak zorgen? Moet je thuis vaak helpen? 
Zorg je voor iemand? Dan ben je een jonge 
mantelzorger! Meld je aan voor het man-
telzorgcompliment via Jeanine Bouwman. 
Mail haar op jmzconsulent@mantelzorg-
gilzerijen.nl  of bel haar via 06 – 83 16 89 
15. Dan kunnen we samen kijken naar een 
persoonlijke invulling van het compliment.

Derde etappe Vuelta 2020
Op zondag 16 augustus 2020 is de derde 
etappe van de ronde van Spanje. En de 
Vuelta 2020 komt door Gilze, Molenschot 
en Rijen! Beleef het mee of doe mee 
om er een veilige en onvergetelijke 
doorkomst van te maken. Komt u de 
renners aanmoedigen? Maakt u als 
vrijwilliger voor één dag onderdeel uit 
van de organisatie van een wielerkoers? 
Of wilt u iets organiseren langs het 
parkoers? Neem dan contact op met Jan 
Coolen: jancoolen@abg.nl of 

088 - 382 14 02. Het hele artikel leest u 
onder nieuws op www.gilzerijen.nl

Luiers en incontinentiemateriaal ook 
recyclebaar! 
Wist u dat ook in luiers en incontinentie-
materiaal grondstoffen zitten die weer te 
gebruiken zijn? 
Na recycling ontstaat biogas, biomassa en 
plastic. Lever luiers en incontinentiemate-
riaal daarom gratis in bij de speciale luier-
containers. Deze containers staan in elke 
kern. Let op: u gebruikt hiervoor de spe-
ciale luierzakken. De luiers mogen met de 
luierzakken in de luiercontainers. Op www.
gilzerijen.nl/luiers ziet u waar u de luierzak-
ken kunt halen en waar de containers staan. 
Van afval naar grondstof! 
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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 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
Klaassen, J. 28-01-2011
van Haaren, M. 02-05-2003

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) tel: 140161. Bij geen re-
actie binnen 28 dagen na dagtekening publi-
catie 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 23 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
Azarkan, H. 04-11-1973
Hagenaars, A.P.C. 05-12-1977

Grahn, J.E.M. 27-01-1988
Posadzy, R.G. 10-07-2017
Posadzy, R.L. 19-12-2014

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
herstelbesluit bestemmingsplan 
N282
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 11 november 2019 het 
herstelbesluit bestemmingsplan ‘N282’ 
vast. Via dit besluit herstelt de gemeente, 
in opdracht van de Raad van State, gebreken 
in het eerder vastgestelde bestemmings-
plan ‘N282’. Deze gebreken zagen toe op 
de bestemming van het perceel Rijksweg 
25 en een fietsverbinding bij Rijksweg 6 in 
Hulten. Dit besluit is op 14 november 2019 
gepubliceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden hebben van 15 
november tot en met 27 december 2019 de 
gelegenheid om beroep in te stellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. U kunt het plan bekijken op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.0784.BPN282-VA02. Meer in-
formatie vindt u ook op www.gilzerijen.nl

Vaststelling bestemmingsplan 
Herontwikkeling Rabobanklocatie
De gemeenteraad van de gemeente Gil-
ze en Rijen stelde op 11 november 2019 
het bestemmingsplan Herontwikkeling 
Rabobanklocatie vast. Dit besluit is op 18 
november 2019 gepubliceerd via www.of-
ficielebekendmakingen.nl. Belanghebben-
den hebben van 19 november tot en met 30 
december 2019 de gelegenheid om beroep 
in te stellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. U kunt het 
plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BP-
hoofdstr62-VS01. . Meer informatie vindt u 
ook op www.gilzerijen.nl

Besluiten en vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
31 oktober 2019, Leibeemd 170, 5121 RS
vervangen garagedeur 

31 oktober 2019, Julianastraat 5, 5121 LN
plaatsen sandwichborden
1 november 2019, Dakota 7 (Midden Bra-
bant Poort sectienr: O1432)
bouwen bedrijfspand, plaatsen reclame en 
aanleggen uitrit (19ZK02846)
5 november 2019, Hoogstraat 5, 5126 NR
bouwen overkapping 
6 november 2019, Fanny Blankers-
Koenstraat ong., (B 6061), 5122 CN
bouwen woning en aanleggen uitrit
6 november 2019, Burgtsbaantje & Wolf-
gatsebaan ong., (sectienr:F 235)
verharden zandbanen (19ZK02885)
7 november 2019, Pastoor van Limbergen-
plein ong. en Doornbos ong.
kappen 11 bomen (op gemeentegrond)

Dit is een kennisgeving van een ingediende 
aanvraag. De gemeente neemt eerst een 
besluit over de ingekomen aanvraag, dit be-
sluit wordt gepubliceerd. 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 gemeente. Telefoon: 14 01 61.

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
31 oktober 2019, Nassaulaan 62, 5121 BC
verbouwen en wijzigen (sub)brandcompar-
timentering

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
31 oktober 2019, De Wittstraat 52, 5121 HS
plaatsen carport met schuurtje
31 oktober 2019, Raakeindse Kerkweg ong.
(sectienr: P 104), 5124 RG
verbreden bestaande uitrit (19ZK02229)
4 november 2019, Kruithoorn 
10,12,14,16,18  5126 WC
vernieuwen dakconstructie
7 november 2019, Statenlaan 101, 5121 HC
uitbreiden woning 
11 november 2019, Burg. van Mierlostraat 
22, 5126 CL
kappen boom
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 november 2019, Statenlaan 24, 5121 HD
saneren asbest
12 november 2019, Lange Wagenstraat 31, 
5126 BA
saneren asbest dakplaten 

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV  
en bijzondere wetten

24 uurs Alpe d’Hof op 26 april 2020 van 
17:00 uur tot 27 april 2020 21:00 uur op 
het Steenakkerplein in Gilze.

Kerstboomverbranding op 8 januari 2020 
van 18:30 uur tot 20:30 uur op sportpark ’t 
Hoogeind, Sint Annastraat in Molenschot.

Lampionnenoptocht op 14 december 2019 
van 19:00 uur tot 19:45 uur in het centrum 
van Gilze.

Verleende vergunningen 
APV en bijzondere wetten

Besluit verzonden op 7 november 2019, 
Q-Music Foute Party Gilze 2019 op 21 de-
cember 2019 van 20.00 uur tot 01.30 uur 
in Sporthal Achter de Tuintjes aan Kapittel-
straat 15 in Gilze (188457)

Besluit verzonden op 13 november 2019, 
Kerstijsbaan op 21 t/m 23 december 2019 
van 09.00 uur tot 21 uur en op 24 decem-
ber 2019 van 09.00 uur tot 14.00 uur op het 
Wilhelminaplein in Rijen (244631)

Besluit verzonden op 12 november 2019, 
Intocht Sinterklaas Gilze op 17 november 
2019 van 13.00 uur tot 14.30 uur op diverse 
locaties in Gilze(185139)

Besluit verzonden op 13 november 2019, 
Carnavalsoptocht St. Jozef School op 21 
februari 2020 van 11.30 uur tot 12.30 uur 
door de Tuinstraat, Pastoor Gillisstraat, 
Mangrovelaan, winkelcentrum de Laverije, 
Wilhelminaplein, Marijkestraat, Irenestraat 
te Rijen (248264)
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 Q-Music Foute Party Gilze 
2019 op 21 december 2019 van 20.00 uur 
tot 01.15 uur in Sporthal Achter de Tuintjes 
aan Kapittelstraat 15 in Gilze

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Het Budgetcafé 
Het is fijn als u kunt rondkomen met 
uw geld, maar soms is het lastig 
om overzicht over uw geldzaken te 
bewaren. Dat kan allerlei redenen 
hebben. Hierover praten kan dan 
helpen. U kunt terecht in het 
Budgetcafé. Deze zit in het Palet in 
Rijen.

Hulp bij vragen over geldzaken
U kunt in het Budgetcafé terecht 
met allerlei vragen als het gaat om 
uw geldzaken. Bijvoorbeeld met 
het invullen van formulieren voor 
bijzondere bijstand van de gemeente. 
Of het aanvragen van toeslagen bij de 
Belastingdienst (onder andere huur- 
of zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag 
of kindgebonden budget). Een team 
van professionals en vrijwilligers helpt 
u graag bij uw administratie. Want 
vragen over geld zijn heel normaal.

Adres en openingstijden
Het Budgetcafé zit in het Palet op 
de Rembrandtlaan 54 in Rijen. De 
openingstijden zijn elke vrijdagochtend 
tussen 9.00 en 12.00. Het advies is 
gratis. Meer informatie vindt u op 
www.gilzerijen.nl/budgetcafe.


