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Onderzoek zegt: armoedebeleid 
Gilze en Rijen inwonergericht
Burgemeester en wethouders hebben 

onderzoek laten doen naar het 

armoedebeleid van de gemeente. Hoe 

pakt de gemeente de armoede aan? Doet 

de gemeente voldoende tegen armoede? 

Belangrijkste conclusie is dat ons 

armoedebeleid goed werkt. De 

onderzoekers hebben voor dit onderzoek 

gesproken met de professionals van de 

gemeente, maatschappelijke organisaties 
en inwoners. Zij zijn positief over het 
armoedebeleid van de gemeente Gilze 

en Rijen. Het onderzoek is uitgevoerd 

door Radar-advies. Dit adviesbureau 

is deskundig op gebied van het sociaal 

domein.

Wat gaat goed?

Wethouder Ariane Zwarts over de 

uitkomsten van het onderzoek: 

“Uit het onderzoek komt de kracht 

van onze samenwerking met onze 

maatschappelijke partners naar voren. 

Samen willen we er voor zorgen dat 

mensen zo kort mogelijk in de knel 

komen. Uiteindelijk is ons doel om te 

voorkomen dat mensen met armoede te 

maken krijgen.” 

Op onze www.gilzerijen.nl bij het nieuws 

van 25 november leest u het hele artikel 
en een link naar het rapport. 

B en W belicht… week 47 en 48

Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Gilze en Rijen vergadert ie-

dere week, meestal op dinsdag. In deze 'B en 

W belicht' informeren wij u over alle openbare 

besluiten van 19 en 26 november 2019 en we 

geven er een korte toelichting op. Hoewel deze 
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, 

kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samen-

vattingen geven namelijk een beknopt beeld van 
de beleidsstukken waarover het college heeft be-

sloten. Voor vragen kunt u terecht bij de groep 

Communicatie van de gemeente, telefoon 088 
- 38 2 11 17. 

Memo over ontwikkelingen dienstverlenings-

kanaal WhatsApp

Inwoners kunnen via WhatsApp vragen aan de 

gemeente stellen. Per 7 december 2019 verande-

ren de gebruiksvoorwaarden van WhatApp. Het 

college zorgt er voor dat de gemeente hieraan 

voldoet. Voor de inwoners verandert er niets, 

WhatsApp blijft voor hen beschikbaar via 06 - 
12 11 85 29.

Gemeente speelt in op groeiende behoefte 
laadpalen 

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Er 

zijn vijftien laadpalen in de gemeente. Er zijn in 
de komende jaren meer laadpalen nodig. De 

provincie Noord-Brabant biedt gemeenten een 

collectieve aanbesteding aan voor publieke laad-

palen. Het college maakt van dit aanbod gebruik. 

Benoeming nieuw lid adviesraad sociaal domein 

De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen is 

een onafhankelijke adviesraad. De bewoners in 
de adviesraad geven de gemeente gevraagd en 

ongevraagd advies over vraagstukken in het so-

ciale domein. De Adviesraad telt op dit moment 

zeven leden. De leden zoeken versterking. Lies-

beth Koenen-Rakhorst heeft zich aangemeld. Het 
college heeft besloten om haar te benoemen per 
1 december 2019. 

Subsidieaanvraag Stichting De Weggeefhoek 
Gilze en Rijen 

De Weggeefhoek richt zich op inwoners van onze 
gemeente die het financieel moeilijk hebben. De 
stichting zorgt dat goede spullen naar inwoners 
gaan die het goed kunnen gebruiken, maar niet 

kunnen betalen. De Weggeefhoek is een van 
de partners van de gemeente om armoede te 

bestrijden. En om het taboe over armoede te 

doorbreken. De Weggeefhoek krijgt subsidie 

van de gemeente. Omdat de kosten oplopen, is 

extra subsidie gevraagd. Het college verleent een 

extra subsidie van 3.000 euro voor 2020 en 2021. 

Hiermee kan de Weggeefhoek vaste kosten als 
huur, gas, water, licht en verzekeringen betalen.  

Voor de kerst nieuwe afvalkalender in de bus
Voor de kerst ontvangt u van ons een 

afvalkalender. Op de kalender staan de 

dagen waarop wij in 2020 bij u het afval 

ophalen. Ook staat er informatie op 

over de verschillende afvalstromen en 

de milieustraat. U kunt de ophaaldagen 

van het afval ook zien op www.

mijnafvalwijzer.nl en op de AfvalWijzer 

app. Let op!; sommige ophaalroutes zijn 

gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat we 

het afval op een andere dag op komen 

halen dan u gewend bent. 

Waardevol bezit: 17.500 bomen 

Gemeentehuis kleurde oranje 
Wist u dat het maandag 25 november 

Orange Day was? De Internationale Dag 
tegen Geweld tegen Vrouwen? Op Orange 

Day vragen verschillende overheidsorga-

nisaties in de hele wereld, aandacht voor 
alle manieren van geweld tegen vrouwen 

en meisjes. Denk aan huishoudelijk geweld, 

genitale verminking, seksuele intimidatie, 
huwelijkse dwang en kindhuwelijken. Ook 

in Gilze en Rijen dragen we deze boodschap 

uit. Heeft u gezien dat ons gemeentehuis 
die avond oranje ‘verlicht’ was? Burge-

meester Jan Boelhouwer: “Door het ge-

meentehuis oranje te laten kleuren geven 

we een duidelijk signaal af. Geweld tegen 

vrouwen en meisjes kan niet! Zit u in zo’n 

situatie? Bel dan met meldpunt Veilig Thuis 
0800-2000 (gratis) of meld misdaad ano-

niem 0800 - 70 00.”

Foto: Jacomijn Dijkers 

Boomfeestdag 2019 in Gilze (bedrijfsfotografie Brabant)

Ook na oktober staan we stil  
bij vrijheid
In oktober stonden we uitgebreid stil bij 
onze bevrijding. 75 jaar geleden, in oktober 

1944 werd Gilze en Rijen namelijk bevrijd. 

De activiteiten om hierbij stil te staan gaan 
door. Zo kunt u elke eerste zondag van de 

maand naar de tentoonstelling Bevrijding 

en Wederopbouw (in het Heemgebouw in 

Gilze). En de vertoning van de documen-

taire ‘Overleven in de schaduw van het 

vliegveld’ was een groot succes. Ook de 

5e avond eind november was snel uitver-

kocht. Heemkring Molenheide organiseert 

daarom begin 2020 een 6e avond. Neem 
een kijkje op www.75jaarvrijheidgilzerijen.

nl voor het totaaloverzicht. Het hele artikel 
leest u op www.gilzerijen.nl onder nieuws.

PMD-afval hoe zat het ook alweer?
Weet u nog welke verpakkingsmaterialen 

in de PMD-container horen? Zoals u weet 

staat deze afkorting voor plastic verpak-

kingen, metalen verpakkingen en drank-

kartons. 

Lever het gescheiden aan in de PMD-con-

tainer. Wij maken er weer iets nieuws van!

Wat hoort er bij het PMD-afval?
Plastic verpakkingen
• Lege plastic knijpflessen en flacons van 

bijvoorbeeld frisdrank, saus en wasmid-

del

• Plastic tasjes,  zakken en folies
• Lege plastic kuipjes, bekers en bakjes van 

bijvoorbeeld patat, yoghurt of boter

• Lege tubes, potjes en deksels van bij-

voorbeeld tandpasta

• Plastic verpakkingen groente, fruit, bloe-

men

Metalen verpakkingen

• Drank- en conservenblikken van bijvoor-

beeld frisdrank, bier, soep of honden- en 

kattenvoer
• Stalen siroopflessen, metalen deksels en 

doppen

• Aluminium schaaltjes van levensmidde-

len 

Drankkartons

• Lege drankpakken van vruchtensappen, 

water, wijn en drinkpakjes van kinderen

• Lege zuivelpakken van melk, vla en yog-

hurt

• Lege pakken van soep en pasta

Komt u er met deze lijst niet uit? Kijk dan 

op  https://www.afvalscheidingswijzer.nl/ 
en toets in om welke verpakking het gaat. 

U krijgt dan antwoord op uw vraag. Breng 

hard plastic zoals kapotte tuinstoelen en 
speelgoed gratis naar de milieustraat.

Wist u dat de gemeente zo’n 17.500 bomen in beheer en eigen-

dom heeft? Wethouder Aletta van der Veen (landschap en groen). 
“Bomen zijn een waardevol en duurzaam bezit voor de gemeente. 

Daarom hebben we boomspecialisten in dienst genomen. We zijn 

op zoek naar een versterking voor dit team. Hun belangrijkste taak 

is het om onze bomen gezond te houden en te zorgen voor goede 

groeiomstandigheden.” De komende jaren zetten we in op meer di-
versiteit in bomen per straat. Dit doen we in overleg met bewoners, 

boomspecialisten en de Natuur en Landschapsvereniging Gilze en 

Rijen. Hierdoor ontstaat er afwisseling in het voedsel dat vogels en 

insecten eruit halen. En het verkleint de kans op boomziektes en 

plagen, bijvoorbeeld de eikenprocessierups. 

Interesse in de functie van boomverzorger 
bij onze gemeente?

Ga dan naar http://vacature.abg.nl/

Nieuwe woonvisie: 
doorstromend, duurzaam en 
divers
Er is in de afgelopen jaren te weinig 

gebouwd in de gemeente Gilze en 

Rijen. De gemeente staat voor een 

inhaalslag. Er staan in de komende jaren 

gemiddeld 125-150 nieuwe woningen 

per jaar gepland. Verder ligt er een flinke 
opgave om de woningen die er nu zijn 

klaar te maken voor de toekomst. De 

woonvisie geeft voor elk dorp richting 
aan bestaande bouw en nieuwbouw. Zo 

spelen we in op woonbehoeften van nu 
en de toekomst. Lees het hele artikel op 
www.gilzerijen.nl onder ‘nieuws’.

Kerstboomnet: doe het bij het restafval 
De feestdagen komen eraan. Voor veel 

mensen de tijd om een mooie kerstboom 
te kopen.

De kerstboom is vaak verpakt in een net. Zo 

kunt u de boom makkelijk vervoeren (zie 

afbeelding).  Gooi dit net alstublieft bij het 
restafval. De machines die het plastic sor-
teren lopen vast, als het net bij het PMD-af-

val zit. Bedankt voor uw medewerking en 

alvast fijne feestdagen!
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Bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
vaststelling wijzigingsplan 
Wierkstraat 2

Het college van B&W van de gemeente Gilze 

en Rijen stelde op 19 november 2019 het 

wijzigingsplan Wierkstraat 2 in Hulten vast. 

Dit besluit is op 27 november 2019 gepu-

bliceerd via www.officielebekendmakin-

gen.nl. Belanghebbenden hebben van 28 

november 2019 tot en met 8 januari 2020 

de gelegenheid om beroep instellen 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.WPWierkstraat2-VG01. 

Meer informatie vindt u ook 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 

persoon ambtshalve de adresgegevens als 

onbekend op te nemen in de Basisregistra-

tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-

ken dat  betrokkene niet meer woont op het 

adres waar hij/zij volgens de BRP staat 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
Aarts, A.M.C. 04-06-1961

Een eventuele ambtshalve opneming van de 

adresgegevens als onbekend in de BRP kan 

grote persoonlijke en/of financiële gevolgen 
hebben voor betrokkene. Wij verzoeken u 

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

tactcentrum, telefoon 14 01 61.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 beslo-

ten, per 6 november 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 wonen op het adres waar 

hij/zij volgens de BRP staan ingeschreven.
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

Kulak, M.T. 09-09-1980

Bezwaar maken? Dan moet u dit doen 

binnen zes weken na de dag van deze pu-

blicatie. Stuur uw bezwaarschrift naar: Ge-

meente Gilze Rijen, t.a.v. burgemeester en 

wethouders, Postbus 73, 5120 AB in Rijen

Besluiten en 

vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
14 november 2019, Broekstraat 46, 

5124 NK

aanleggen extra uitrit

15 november 2019, Haviksnest 19, 5126 XD
kappen boom

15 november 2019, Raadhuisstraat 5, 

5126 CK

bebouwen onderdoorgang en vervangen 

gevelbekleding

15 november 2019, Tilburgsebaan 6, 

5126 PH

plaatsen betaalautomaat

20 november 2019, Broekstraat 46, 

5124 NK

kappen bomen

22 november 2019, Tilburgsebaan 6, 

5126 PH

plaatsen AdBlue installatie en uitbreiden 
vloeistofdicht

25 november 2019, Hippelpad ong, sec-

tienr: L 2708

kappen 60 bomen (op gemeentegrond)
25 november 2019, t.h.v. Alphenseweg 43, 

(K 3140)

kappen boom op gemeentegrond 

(19ZK03001)
25 november 2019, Stationsstraat 56, 
5121 EE

aanleggen uitrit

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, te-

lefoon 14 01 61.

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
26 november 2019, Pastoor Gillisstraat 94, 

5121 CG

intern verbouwen woning

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
25 november 2019, Broekstraat 46, 

5124 NK 

aanleggen extra uitrit 

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 omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
14 november 2019, Hoofdstraat 155, 

5121 JD
verplaatsen inrit

15 november 2019, Spoorlaan Noord 92, 

5121 WX

wijzigen constructie
18 november 2019, Houtelaar 48, 5121 SG

plaatsen dakkapel

18 november 2019, Wouwerbroek 9, 

5122 GV

kappen 2 bomen 

18 november 2019, Hoogstraat 5, 5126 NR

bouwen overkapping

21 november 2019, Oude Baan, (sectienrs: 
N 725, N 806, N 775 en N 906) 5125 NG

kappen 44 bomen op gemeentegrond(-

19ZK02810)
22 november 2019, Schoolstraat 53, 

5124 RN

aanleggen uitrit

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
14 november 2019, Burgemeester Mol-

straat 22, 5126TJ

saneren asbest

14 november 2019, Rijksweg 14, 5125 NA

saneren asbest golfplaten

26 november 2019, Monseigneur Schaep-

manstraat 32, 5121 TM

saneren asbest

Melding akkoord 
21 november 2019, Concorde  9 (kavel 21C 

Midden Brabant Poort) 5126 RM

starten bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Carnavalsweekend ACV de Kiekendieven 

op 8 en 9 februari 2020 op de Vliegbasis 

Gilze-Rijen.

Carnaval 2020 op 22 en 25 februari 2020 

in Rijen.

Cross fort he Crocus op 16 februari 2020 
van 8:00 uur tot 13:00 uur in Rijen.

Halloween Parade Rijen op 31 oktober 

2020 van 18:30 uur tot 22:00 uur in het 

centrum van Rijen

Carnavalsoptocht op 22 februari 2020 van 

14:11 uur tot 17:30 uur in Molenschot.

Kiak Carnaval op 15, 23, 24 en 25 februari 

2020 van 19:00 uur tot 22:00 uur in Sporthal 

“Achter de Tuintjes” in Gilze.
Carnaval sporthal Gilze 2020 op 21, 22, 23, 

24 en 25 februari 2020 van 12:00 uur tot 

03:00 uur in Sporthal “Achter de Tuintjes” 
in Gilze.

Voorjaarscompetitie de Vrije Coureur op 

25 januari 2020, 1, 8 , 15, 22, en 29 februari 

2020 van 8:30 uur tot 12:00 uur op indus-

trieterrein “De Haansberg” in Rijen.

Regionale scouting wedstrijden regio de 
Baronie op 3,4 en 5 april 2020 op het de-

fensie oefenterrein de Vijf Eiken in Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 18 november 2019, 

Vlooienmarkt op 24 november 2019 van  

09.00 uur tot 16.30 uur in Sporthal Achter 
de Tuintjes in Kapittelstraat in Gilze, zaak-

nummer 238923.

Besluit verzonden op 25 november 2019, 

voor het plaatsen van een mobiel kantoor 

op maandagen en donderdagen op het 

Raadhuisplein in Rijen en op woensdagen 

op parkeerterrein Achter de Tuintjes in Gilze 
voor het jaar 2020 

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

Ophalen grof afval
Op donderdag 19 december halen wij 

het grof afval op. We halen grof afval 

op voor 16 december 12.00 uur een af-
spraak hiervoor 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. 


