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Veiligheidscontroles bij verkooppunten van 
vuurwerk
De drie Brabantse omgevingsdiensten 
en de veiligheidsregio’s controleren 
bij de verkooppunten van vuurwerk. 
Deze samenwerking zorgt ervoor 
dat de verkooppunten veilig zijn. 
In de dagen rond de feestdagen 
controleren toezichthouders ruim 200 
verkooppunten. 

Vuurwerk in de kluis
Ze kijken bijvoorbeeld of de sprinklers en 
de brandmeldinstallaties het goed doen. 
Ook de kluis waarin het vuurwerk komt te 
liggen moet in orde zijn. Tijdens de drie 
verkoopdagen (28, 29 en 31 december) 
controleren de toezichthouders natuurlijk 
ook. 

Regels voor afsteken vuurwerk
Veel mensen willen vuurwerk afsteken 
met oud en nieuw. Dat mag van 31 
december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 

uur. Vuurwerk kopen mag alleen op 28, 
30 en 31 december. Vuurwerk kan ook 
voor overlast en risico’s zorgen. De BOA’s 
van de gemeente en de politie houden 
extra toezicht op vuurwerkoverlast, in 
de dagen voor oudejaarsavond en op de 
dag zelf. Als u overlast ervaart, bel dan 
met de politie via 0900 - 88 44, stuur de 
politie een whatsapp op 06 - 18 12 36 07 
of zet een bericht op de Facebookpagina 
van politie team Langstraat. 

Vuurwerkvandalisme melden via 
BuitenBeter-app
Ook is ‘Vuurwerkvandalisme’ tijdelijk 
toegevoegd in de BuitenBeter-app.  
U kunt op die manier melding maken 
van schade als gevolg van vuurwerk 
(zoals kapotte prullenbakken). Met de 
BuitenBeter-app kunt u problemen 
in de buitenruimte melden met uw 
smartphone. Stuur een foto mee, zodat 

direct duidelijk 
is wat er aan 
de hand is. 
Download de 
app via www.
buitenbeter.
nl of via de 
appstore. Of scan de QR-code. 

Regels voor carbid schieten
Carbid schieten mag alleen van 31 
december 10.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur. En het mag alleen met 
voorwerpen met een maximale inhoud 
van 50 liter. Een van de voorwaarden 
is dat er schriftelijke toestemming van 
de terreineigenaar is. De afstand tot 
woonbebouwing moet minimaal 75 
meter zijn, en de afstand tot stallen 
minimaal 300 meter. Schiet altijd van 
de bebouwing af, en houd minimaal 75 
meter afstand tot wegen of paden.

B en W belicht… week 49 en 50
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 3 en 10 december 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 besloten. Voor vragen kunt u terecht bij de 
groep Communicatie van de gemeente, telefoon  
088 - 38 2 11 17. 

Vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid 
2020-2024
Het college stelt nieuw beleid vast op het gebied 
van vergunningen, toezicht en handhaving voor 
de periode 2020 tot 2024. De focus ligt op vei-
ligheid en duurzaamheid. In de aanpak zet de 
gemeente in de komende jaren ook in op pre-
ventie. De gemeenteraad ontvangt ter informatie 
het vastgestelde beleid.

Vaststellen protocol college-onderzoeken 
per 1 januari 2020
Elke gemeente moet lokale regels hebben voor 
regelmatig onderzoek. Dat gaat over het functi-
oneren en de gebruiksvriendelijkheid van het be-
leid dat het college vaststelt. De gemeenteraad 
heeft de lokale regels vastgelegd in een verorde-
ning. De verordening geeft aan dat het college 
een protocol vaststelt. In het protocol staan de 
kaders uitgelegd, is de wijze van onderzoeken be-
schreven en wordt de positie geschetst van deze 
onderzoeken ten opzichte van andere onderzoe-

ken en controles. De gemeenteraad ontvangt ter 
informatie het vastgestelde protocol.

Dwangsom
Het college legt een last onder dwangsom op 
aan een bewoner op het recreatieverblijf aan 
de Oosterhoutseweg in Rijen. Het wonen op 
een recreatiepark is niet toegestaan volgens de 
wet. De bewoner heeft zes maanden de tijd om 
andere woonruimte te zoeken. Als na die periode 
de situatie hetzelfde is, dan krijgt de bewoner 
een dwangsom van 20.000 euro van het college.

Invoering nieuwe gemeentelijke taken Wet 
verplichte GGZ
Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg. De wet geeft aan 
welke taken en bevoegdheden de gemeente en 
de burgemeester hebben. Er zijn nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden benoemd in de wet. 
Het college heeft vastgesteld hoe de gemeente 
aan de wet gaat voldoen in 2020.

College verleent geen medewerking aan ver-
zoek Brabant Warmte
Het college heeft een vooroverleg instemmings-
verzoek gekregen van Brabant Warmte. Het gaat 
om de aansluiting van een aantal bedrijven op 
een warmtenet. Een biomassa-installatie zorgt 
voor een deel voor de warmte. Om een zorg-
vuldige afweging te kunnen maken heeft het 
college een position paper laten opstellen. Deze 
is besproken in de commissie Ruimte van 28 no-
vember 2019. Het college besluit om hier niet 
aan mee te werken.

Op deze pagina's publiceert het gemeentebestuur de wettelijke 
verplichte en andere bekendmakingen in het kort.

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 ze volgens de BRP staan 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
Godson, C. 17-08-1971
Gkasparian, L. 28-11-2017

Gkasparian, R.  13-11-1989
Georgiou, K. 11-12-1994
Bednorz, P.F. 03-06-1989
Paszko, K. 15-10-1983
Chioriu, C. 17-08-1992

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor betrokkene(n). Wij 
verzoeken u binnen 28 dagen na datum pu-
blicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum telefoon 14 01 61.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-
tekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve 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 met ingang van 23 oktober en 6 no-
vember 2019 op grond van art 2.22 Wet 

Nieuwjaarsontmoeting Gilze en Rijen 
U komt toch ook op maandag 6 januari?
Het college heeft op maandag 6 januari de 
nieuwjaarsontmoeting in het gemeentehuis in Rijen. We 
presenteren die avond de korte film ‘Vrij in Gilze en Rijen – 75 
jaar vrijheid’. Filmmaker Wessel van Wanrooij maakte deze 
film in opdracht van de gemeente, met het thema 75 jaar 
vrijheid. Wessel is tweedejaars student aan de Nederlandse 
filmacademie. Wilt u bij de première zijn en ook in een 
informele setting andere inwoners ontmoeten? De Inloop is 
vanaf 19.30 uur. We starten om 20.00 uur en rond 22.00 uur 
sluiten we de ontmoeting af. Wij zorgen voor hapjes en een 
drankje.
U bent van harte welkom! Nu al nieuwsgierig naar de film? 
Bekijk het voorstukje dat op www.gilzerijen.nl staat.

Bewonerswerkgroep en 
gemeenten aan de slag met 
fietsvoorziening Gilze-Riel
Het overleg tussen de gemeente Goirle, 
de gemeente Gilze en Rijen en de bewo-
nerswerkgroep fietsvoorziening Gilze-Riel 
krijgt een vervolg. Dat is de uitkomst van 
het overleg van 9 december.
De werkgroep wil mee blijven denken met 
beide gemeenten over de aanleg van een 
vrijliggend fietspad. 
Lees het hele artikel op www.gilzerijen.nl 
onder nieuws.

Gewijzigde openingstijden i.v.m. feestdagen
Omdat de feestdagen eraan komen zijn de 
openingstijden van het gemeentehuis en 
de milieustraat op sommige dagen anders. 
De ‘normale openingstijden’ vindt u op 
www.gilzerijen.nl

Gemeentehuis
• Woensdag 18 december
Avondopenstelling van 16.00 uur tot 19.00 
uur in plaats van donderdag 19 december.
• Donderdag 19 december
Kerstviering ABG-gemeenten
Open tot 15.00 uur

• Dinsdag 24 december
Kerstavond open tot 16.00 uur
• Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag Gesloten
• Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag Gesloten
• Vrijdag 27 december
Brugdag Gesloten
• Maandag 30 december
Geen wijzigingen. Normale openingstijden
• Dinsdag 31 december
Oudejaarsdag. Open tot 16.00 uur
• Woensdag 1 januari 2020

Nieuwjaarsdag Gesloten
• Donderdag 2 januari 2020
Open om 09.30 uur. Ook gewone avond-
openstelling van 17.00 uur tot 19.00 uur
• Vrijdag 3 januari
Geen wijzigingen. Normale openingstijden

Milieustraat
• 25 december Eerste Kerstdag Gesloten
• 26 december Tweede Kerstdag Gesloten
• 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag Gesloten

Lange wachttijden bij het CBR
Het CBR (Centraal Bureau Rijvaarheidsbe-
wijzen) beoordeelt onder andere of iemand 
gezond genoeg is om een rijbewijs te ha-
len of te houden. Volgens de wet moeten 
namelijk alle bestuurders rijgeschikt zijn. 
In sommige gevallen heeft u een Gezond-
heidsverklaring nodig. Bijvoorbeeld als u 
rijexamen gaat doen of als u ouder bent 

dan 75. Op www.cbr.nl leest u wanneer u 
nog meer een Gezondheidsverklaring nodig 
heeft. Het is erg druk bij het CBR. Daarom 
is het verstandig om op tijd, maar niet te 
vroeg, de Gezondheidsverklaring in te vul-
len. Op www.gilzerijen.nl leest u het hele 
artikel (bij het nieuws van 5 december).

Woonvisie bepaald en prestatieafspraken 
gemaakt
De gemeenteraad heeft de woonvisie 
‘Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, 
duurzaam en divers’ bepaald. De woonvisie 
geeft voor elk dorp richting aan bestaande 
bouw en nieuwbouw, om zo in te spelen op 
de huidige en toekomstige woonbehoeften. 
Daarnaast heeft de gemeente prestatieaf-
spraken gemaakt met Leystromen. 

Samenwerking met Leystromen
De prestatieafspraken laten zien wat 
Leystromen en de gemeente samen doen 
in de komende jaren op het gebied van so-
ciale huurwoningen en de woonomgeving. 
“De prestatieafspraken die we met Leystro-
men hebben gemaakt, sluiten aan op onze 
woonvisie. We hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor 

voldoende betaalbare, duurzame wonin-
gen in onze gemeente. Daarnaast blijven 
de mensen van Leystromen zich samen met 
onze medewerkers inzetten voor de leef-
baarheid in onze gemeente”, vertelt wet-
houder Sandra Diepstraten. Het hele artikel 
vindt u op www.gilzerijen.nl onder nieuws.

We breiden onze dienstverlening uit met een 
‘chatbot’
U kunt aan ons op verschillende manieren 
vragen stellen of informatie vragen. U kunt 
bijvoorbeeld op www.gilzerijen.nl kijken 
of u kunt ons bellen op 14 0161. We zijn 
steeds bezig met het uitbreiden van onze 
dienstverlening. Zo helpen we u beter en 
sneller. Daar is nu een manier bijgekomen. 
Sinds kort hebben we ook een ‘chatbot’; 
een virtuele assistent op onze website. Het 
is een ‘robot waarmee u kunt praten’ en 
die u verder helpt. Lees verder op www.
gilzerijen.nl bij het nieuws van 8 december.
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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 ze 
volgens de BRP staan ingeschreven.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Al Jabri, A.K. 08-10-1991
Al-Jalil, Z.S.M. 26-08-1987
Alhami, A.A.H. 15-02-1969
Al-Khayyat, O.A.A. 02-02-1972
Bahiraei, A.H. 26-05-1977
Belhawi, Q.A.K. 29-08-1986
Bolkvadze, G. 25-03-1985
Eyerusalem Woldemichael 
Maruta  01-01-1983
Gannibal, V. 03-02-1984
Jami, A.R.  01-01-1991
Tamizkar, A. 02-08-1988
Tsedeniya  27-06-2009
Cloots, E.M.M.W. 05-04-1982

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

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Vliegende Vennen Noord-Oost 
fase III
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Vliegende Vennen Noord-Oost fase III’ ter 
inzage te leggen. Dit besluit is op 6 decem-
ber 2019 gepubliceerd op www.officiele-
bekendmakingen.nl. Iedereen krijgt van 
10 december 2019 tot en met 20 januari 
2020 de mogelijkheid om een zienswijze 
in te dienen. U kunt het ontwerp bestem-
mingsplan tijdens openingstijden inzien op 
het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raad-
huisplein 1 in Rijen. Als u het bestemmings-
plan wilt inzien maakt u een afspraak met 
de gemeente. U kunt online een afspraak 
maken via www.gilzerijen.nl of door te bel-
len naar 14 01 61. U kunt het plan ook be-
kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784bpherzie-
ningvvno3-ON01. Meer informatie vindt u 
op www.gilzerijen.nl.

Besluiten en 
vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
28 november 2019, Rubenspark 15, 
5121 WN
plaatsen dakkapel 
28 november 2019, Kapittelstraat 15, 
5126 HA
plaatsen extra deur
29 november 2019, van Brederodestraat 
4, 5126 HZ
kappen boom
3 december 2019, Fanny Blankers- 
Koenstraat ( Kavel 6058 B) Rijen
bouwen woning
3 december 2019, W. Binkstraat 10, 
5126 WZ
bouwen woning
3 december 2019, Pastoor Oomenstraat 
19, 5121 EN
vervangen bestaande kozijnen
3 december 2019, Mariastraat 55, 5121 JV
aanleggen uitrit
6 december 2019, Lijndonk ong., sectienr: 
P 1337
dempen sloot
6 december 2019, Prinsenbosch 31, 
5126 NC
verbouwen en renoveren bestaande be-
bouwing
Dit is een kennisgeving van een ingediende 
aanvraag. 
De gemeente neemt eerst een besluit over 
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-
zwaar of zienswijzen indienen.
Wilt u meer weten over deze aanvraag? 
Neem dan contact op met het klantcon-
tactcentrum van onze gemeente, telefoon 
14 01 61.

Besluit aanmeldnotitie 
milieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in 
het kader van de Algemene wet bestuurs-
recht en de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo), besloten dat voor 
deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te 
worden: 
4 december 2019, Hoogstraat 4B, 5126 NR 
Gilze
wijzigen inrichting

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 18 december 2019 gedu-
rende 6 weken ter inzage bij de gemeente 
Gilze en Rijen. Voor het inzien van de stuk-
ken kunt u een afspraak maken met het 
Klantcontactcentrum via 14 01 61 of via 
info@gilzerijen.nl. Op grond van artikel 6.3 
van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
deze beoordeling beschouwd als een voor-
bereidingsbesluit, waartegen geen direct 
bezwaar of beroep open staat. U kunt uw 
bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbe-
sluit kenbaar maken in de hierop volgende 
procedure van het uiteindelijke besluit, te 
weten de vergunning in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
28 november 2019, Burgemeester Sween-
splein, sectienr A 9048
kappen twee bomen (19ZK02728)
28 november 2019, Concorde 9 kavel 21B, 
Midden Brabant Poort Gilze,
bouwen (gekoppelde) bedrijfspand en aan-
leggen 2 uitritten
28 november 2019, Concorde 7 kavel 21C, 
Midden Brabant Poort Gilze
bouwen (gekoppelde) bedrijfspand en aan-
leggen 2 uitritten
29 november 2019, Fanny Blankers- 
Koenstraat 7, 5122 CN kavel D
bouwen woning
3 december 2019, Nassaulaan 62 en 64, 
5121 BC, A. Adriaansenpad 1, 5121 VS
wijzigen hoofdentree en intern verbouwen
5 december 2019, vlakbij Burgtsebaantje, 
sectienr F 783
aanleggen poel
5 december 2019, Stationsstraat 56, 
5121 EE
aanleggen uitrit
6 december 2019, Fanny Blankers- 
Koenstraat 1, sectienr B 6059 Kavel A
bouwen woning en aanleggen uitrit
9 december 2019, Nijverheidslaan 2 b, 
5121 MN
uitbreiden bedrijfspand
11 december 2019, Van Brederodestraat 
4, 5126 HZ
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. 

Besluit vuurwerkverkoop 2019
3 december 2019, Zwarte Dijk 60, 5121 ZC
verkoopvergunning vuurwerk 
6 december 2019, Mary Zeldenrustlaan 
20A, 5122 CE 
verkoopvergunning vuurwerk

Volledige meldingen
3 december 2019, van Duivenvoordestraat 
16, 5121 VR
saneren asbest
6 december 2019, Van Duivenvoordestraat 
16, 5121 VR
saneren asbest 

Melding akkoord
26 november 2019, Dakota 7, 5126 PD
starten bedrijf
27 november 2019, Annie MG Schmidt-
plein 3, 5, 7, 9, Belle van Zuylenstraat 1,
3, 5, 7, 9, 11 in Rijen
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Kerstboomverbranding op 9 januari 2020 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in Gilze.
Trug in Hulte feestavond op 21 maart 2020 
van 20.00 uur tot 02.00 uur in dorpshuis The 
Chump Hulten.
Jubileumviering 298 Squadron op 16 april 
2020 van 08.00 uur tot 23.45 uur op Vlieg-
basis Gilze-Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Besluit verzonden op 10 december 2019, 
Carnavalsweekend ACV de Kiekendieven 
op 8 februari 2020 van 13.00 uur tot 18.00 
uur en op 9 februari 2020 van 14.00 uur tot 
17.00 uur op Vliegbasis Gilze-Rijen gebouw 
342 (251462)

Besluit verzonden op 12 december 2019, 
Carnaval sporthal Gilze 2020, op 21, 22, 
23 en 24 februari 2020 van 12.00 uur tot 

03.00 uur en op 25 februari van 12.00 uur 
tot 01.00 uur aan Kapittelstraat 15 (sporthal 
Achter de Tuintjes) in Gilze (252425) 

Besluit verzonden op 12 december 2019, 
Voorjaarscompetitie de Vrije Coureur, op 
25 januari 2020, 1, 8, 22 en 29 februari 2020 
van 08.30 uur tot 12.00 uur aan de Benelux-
baan, Provinciënbaan en de Kempenbaan in 
Rijen (252354) 

Besluit verzonden op 12 december 2019, 
Kerstboomverbranding Molenschot, op 8 
januari 2020, van 18.30 uur tot 20.30 uur in 
de Sint Annastraat te Molenschot (250165) 

Evenementenvergunning verzonden op 2 
december 2019, carbid verschieting op 31 
december 2019 van 13.00 tot 16.00 uur op 
een perceel aan de Korte Rekken in Rijen. 
(248393) 

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 carnavalsweekend ACV 
de Kiekendieven op 8 en 9 februari 2020 
op vliegbasis Gilze-Rijen gebouw 342.

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Carnaval sporthal Gilze 
2020, op 21, 22, 23 en 24 februari 2020 
van 12.00 uur tot 02.45 uur en op 25 fe-
bruari van 12.00 uur tot 00.45 uur aan 
Kapittelstraat 15 (sporthal Achter de Tuin-
tjes) in Gilze

*  ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens de ijsbaan (Wilhelmi-
naplein) in Rijen op 21, 22, 23 december 
2019 van 10.00 uur tot 22.00 uur en op 24 
december 2019 van 10.00 uur tot 16.00 
uur. 


