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B en W belicht… week 51

Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere 

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

licht' informeren wij u over alle openbare beslui-

ten van 17 december 2019 en we geven er een 

korte toelichting op. Hoewel deze samenvattin-

gen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen 

rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven 
namelijk een beknopt beeld van de beleidsstuk-

ken waarover het college heeft besloten. Voor 
vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie 
van de gemeente, telefoon 088 - 38 2 11 17. 

Tarieven 2020 Sportaccommodatie Den Butter 
vastgesteld 

Optisport beheert Sportcentrum Den Butter. De 
gemeente gaat over de tarieven. Dat staat in de 

overeenkomst tussen de gemeente en Optisport. 
Optisport heeft voorgesteld rekening te houden 
met de ontwikkeling van de consumentenprijs-
index, en de verhoging van de energiebelasting 
door het kabinet. Dit betekent een stijging van de 
tarieven met in totaal 4,65%. Het college stemt 
in met deze prijsverhoging en heeft de tarieven 
bepaald. Optisport communiceert de tariefwij-
zigingen naar de gebruikers van de sporthal en 
het zwembad. 

BOp Aeroparc in Rijen staan twee gebouwen met 
vergunning voor logiesfunctie. De logiesfunctie 
is bedoeld voor mensen die op Aeroparc wer-
ken. Er overnachten op dit moment mensen die 
niet op het Aeroparc werken. Daarnaast is de 
brandveiligheid niet 100% op orde. Het college 

spreekt de eigenaar, huurder en gebruiker aan 
op juist gebruik van de gebouwen. Uiterlijk op 
1 februari 2020 moeten zij aantonen aan alle 
vergunningseisen te voldoen. 

Werkprogramma 2020 Omgevingsdienst Mid-

den- en West Brabant (OMWB) 

Veilig wonen, werken en ontspannen. Voor ie-
dere inwoner van onze provincie en dus ook in 
onze gemeente. Daar zet de OMWB zich voor 
in samen met gemeentes en de provincie. Het 
werkprogramma voor de OMWB voor het jaar 
2020 is klaar. Hierin staat wat de OMWB gaat 
doen op het gebied van vergunning, toezicht 
en handhaving. Het college is akkoord met het 
werkprogramma inclusief de bijbehorende be-
groting. Nieuwjaarsontmoeting

Komt u ook naar de nieuwjaarsontmoeting op het gemeentehuis in Rijen? Wees welkom op maandag 
6 januari van 20.00 tot 22.00. U ziet tijdens deze avond de korte film ‘Vrij in Gilze en Rijen - 75 jaar 
vrijheid’. Ook is het vooral een ontmoeting van mensen die met elkaar het begin van het nieuwe jaar 
vieren. Wij zorgen voor hapjes en een drankje. U bent van harte welkom! (aanmelden is niet nodig)

Denkt u mee over het 
fileprobleem A58 Tilburg - Breda?
Het projectteam ‘MIRT-verkenning A58 Tilburg - 
Breda’ nodigt weggebruikers en inwoners uit, om 
mee te denken over het fileprobleem op de A58. 
Het gaat om het gebied tussen Tilburg en Breda. 
De inloopavonden zijn op 13 en 14 januari 2020.

Structureel fileprobleem
Vrachtwagenchauffeurs en automobilisten staan 
dagelijks in de file op de A58 tussen Tilburg en 
Breda. Dit deel van de snelweg staat in de file top 
50 van Rijkswaterstaat. De economische schade 
is groot. 

Samen met bewoners en gebruikers
De samenwerking tussen overheid, bedrijfsle-
ven en bewoners moet zorgen voor het verbe-
teren van de bereikbaarheid van de provincie 
Noord-Brabant. En ook in de provincie zelf. Meer 
asfalt alleen is niet de oplossing. Onze regio kan 
bereikbaar en economisch sterk blijven, in com-

binatie met manieren om ons te verplaatsen van 
A naar B (en die ook lang meegaan). Daar hebben 
overheid, bedrijfsleven en bewoners samen een 
rol in. Het projectteam onderzoekt traditionele 
oplossingen, zoals een wegverbreding. Ook kijkt 
ze naar nieuwe oplossingsrichtingen. Om daarna 
in een volgende fase toe te werken naar oplos-
singen.

Uiteindelijk moet het onderzoek antwoord geven 
op de vraag: welke mogelijkheid of combinatie 
van keuzes is het beste om het fileprobleem te 
verhelpen?

Inloopavonden op 13 en 14 januari
De inloopavonden zijn op 13 en 14 januari 2020 
in het Hotel Van der Valk in Gilze. Het adres is 
Klein Zwitserland 8, 5126 TA in Gilze. U kunt tus-
sen 18.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. Aan-
melden is niet nodig.

Bluswater; van drinkwater naar 
grondwater
Binnen onze gemeente liggen ruim 1.000 
brandkranen die aangesloten zijn op het
drinkwaternetwerk van Brabant Water. Sa-
men met Brabant Water willen we zo min 
mogelijk drinkwater verspillen. Daarom zor-
gen we voor nieuwe bluswatervoorzienin-

Kom naar de Klimaatpraat  
op 8 januari!

gen in de gemeente, die gebruik maken van 
grondwater. De locaties zijn in goed overleg 
met de brandweer en de veiligheidsregio 
gekozen. Ze liggen in de dorpen én het bui-
tengebied.

Het klimaat verandert, ook in onze gemeen-
ten. We krijgen te maken met zeespie-
gelstijging, hogere temperaturen, nattere 
winters, hevigere regenbuien en drogere 
zomers. Wij willen daar een goed beeld van 
krijgen en hebben daarom een onderzoek 
uitgevoerd.

Wateroverlast, droogte of hitte?
Uit dit onderzoek komen de plekken waar 
we last krijgen van wateroverlast, droogte 

of hitte. Uiteraard willen we ook graag van 
u weten wat u merkt in uw straat en wijk. 
Kom op 8 januari naar de klimaatavond in 
CC de Schakel in Gilze. De klimaatpraat is
van 19.00 tot 21.30 uur. Op deze avond 
vertellen we u ook over de eerste resulta-
ten van het onderzoek. Aanmelden voor 
de bijeenkomst kan bij Lizette Frijsen via  
LizetteFrijsen@abg.nl . Het aantal plaatsen 
is beperkt. Geef u daarom snel op.

Gemeente 
Gilze en Rijen 
opent digitaal 
nachtregister
Per jaar zijn er veel arbeidsmigranten * 
en toeristen in onze gemeente. Bij een 
noodsituatie of een ramp is het belang-
rijk dat hulpdiensten en de gemeente 
weten hoeveel mensen er op een adres 
wonen of logeren. Daarom vraagt de 
gemeente aan ondernemers en inwo-
ners die overnachtingen aanbieden, bij 
te houden wie tijdelijk te gast is. Dit is 
bij wet en plaatselijke verordening ver-
plicht. We hebben daarom vanaf 1 janu-
ari 2020 een digitaal nachtregister. Daar-
in houdt u eenvoudig bij wie te gast is:
https://digitaalnachtregister.gilzerijen.
nl/ . Lees het hele bericht op www.gil-
zerijen.nl bij nieuws.

* een migrant is iemand die naar een 
ander land verhuist

Kerstboomverbrandingen in 
Gilze, Rijen en Molenschot

Onze cliëntondersteuners Wmo 
in landelijke top 3 

Crisis Interventie 
Team (CIT) voor 

crisissituaties en 
verward gedrag
Op 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet 
over verplichte geestelijke gezondheids-

zorg in, de Wvggz. Soms leidt een psychi-

sche aandoening bij iemand ertoe dat hij/
zij een gevaar vormt voor zichzelf en voor 
anderen. Iemand kan dan verplicht wor-

den behandeld. 

Nieuwe wet
De Wet verplichte geestelijke gezondheids-
zorg regelt dit en geeft meer instrumenten 
voor verplichte zorg op maat. Zo krijgen 
mensen die verplicht worden behandeld, 
en hun familie met deze nieuwe wet meer 
inspraak. Nieuw is ook dat inwoners een 
melding kunnen doen, als zij denken dat 
iemand dringend psychische hulp nodig 
heeft. Inwoners van de gemeente Gilze en 
Rijen kunnen die melding doen bij het Crisis 
Interventie Team (CIT). Verward gedag kan 
komen door een psychische aandoening, 
door dementie en ook door middelenge-
bruik (zoals drugs en alcohol). 

Crisis Interventie Team
Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur 
per dag hulp bij crisissituaties en bij ver-
ward gedrag. Het CIT bestaat uit professio-
nals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig 
Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en 
Sterk Huis. Samen hebben ze alle deskun-
digheid in huis om een goede beoordeling 
van de situatie te maken. Het CIT is dag 
en nacht bereikbaar via 0800 – 80 13. Is 
er acute dreiging? Bel dan 112. Uiteraard 
kunt u uw zorgen ook altijd bespreken met 
uw huisarts, een medewerker van de Toe-
gang, of een andere professional die voor 
u vertrouwd is. Meer hierover leest u op 
www.gilzerijen.nl/crisisinterventieteam

Ook zin om zoveel mogelijk kerstbomen 
te verzamelen?

Hebt u ook zin om zoveel mogelijk kerstbo-
men te verzamelen, en daarmee een mooie 
prijs te winnen? Zoals elk jaar organiseren 
we in Gilze, Rijen en Molenschot de kerst-
boomverbranding. Op woensdag 8 januari 
kunt u de kerstbomen op verschillende ver-
zamelpunten inleveren. Meer informatie 
over de kerstboomverbranding leest u op 
www.gilzerijen.nl.

Onderzoeksbureau ZorgFocuZ keek naar de Wmo-gegevens van 247 gemeenten. Daarin 
zien we dat de cliëntondersteuners van Gilze en Rijen in de top 3 van het landelijke 
onderzoek staan. Onze cliëntondersteuners helpen inwoners om passende zorg en voor-
zieningen te regelen.

Cliëntondersteuners in beeld
Met de bekendheid van cliëntondersteu-
ners zit het in Gilze en Rijen goed. Op ver-
schillende manieren richten we al jaren 
de aandacht op de cliëntondersteuners. 
Zo benoemen Wmo-consulenten de cli-
entondersteuners in hun gesprekken met 
inwoners; bijvoorbeeld met welke vragen 
de cliëntondersteuners helpen. Ook geven 
we via onze site en bijvoorbeeld Facebook 
informatie over het werk van de cliënton-
dersteuners.

Voor onze inwoners

Gilze en Rijen sloot zich laatst ook aan bij 
de VNG-koplopergemeenten. Binnen het 
Koploperproject Cliëntondersteuning gaan 
gemeenten aan de slag om het aanbod en 
de kwaliteit van cliëntondersteuning te 
verbeteren. “We blijven investeren in een 
goede samenwerking met de onafhankelij-
ke cliëntondersteuners, in het belang van 
onze inwoners”, vertelt de wethouder.
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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 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
Stout, B. 16-07-1985
van Dongen, J.P.E.M. 20-02-1964
Rogoziński, M. 02-06-1991
Rogozińska, K.T. 21-09-1992
Frijsteen, H.T.M. 17-03-1942
van Boxtel, F.M.W.M. 10-09-1951
Jakubi, M.F. 13-05-1980
Yacubi, M. 29-04-1995

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen hebben voor betrokkene(n). Wij 
vragen u binnen 28 dagen na datum pu-
blicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) telefoon 14 
01 61. Bij geen reactie binnen 28 dagen na 
dagtekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Attendering bekendmaking 
vastgesteld bestemmingsplan 
‘Molenschot, Schoolstraat 24,26 
en 30’

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft 
op 16 december 2019 het bestemmings-
plan ‘Molenschot, Schoolstraat 24,26 en 
30’ ongewijzigd vastgesteld. Dit besluit is op 

23 december 2019 gepubliceerd via www.
officielebekendmakingen.nl. U heeft van 
24 december 2019 tot en met 3 februari 
2020 de gelegenheid een beroep indienen 
als u een belanghebbende bent. U kunt het 
bestemmingsplan tijdens openingstijden 
inzien op het gemeentehuis van Gilze en 
Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u het 
bestemmingsplan wilt inzien maakt u een 
afspraak met de gemeente. U kunt online 
een afspraak maken via www.gilzerijen.nl 
of door te bellen naar ons algemene num-

mer 14 01 61. U kunt het plan ook bekijken 
op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.
Schoolstraat24-VG01. Meer informatie 
vindt u op www.gilzerijen.nl.

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Altenaweg 8 in Gilze

De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 16 december 2019 het 
bestemmingsplan  vast. Dit besluit is op 
23 december 2019 gepubliceerd via www.
officielebekendmakingen.nl. Belangheb-
benden hebben van 24 december 2019 
tot en met 3 februari 2020 de gelegenheid 
om beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPal-
tenaweg8-ON01. Meer informatie vindt u 
op www.gilzerijen.nl.

Besluiten en vergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

12 december 2019, Mary Zeldenrustlaan 
58, 5122 CE
starten schoonheidssalon
12 december 2019, Veenstraat ong, 

Molenschot 

kappen 18 bomen op gemeentegrond 
(19ZK03164)
12 december 2019, Abdis van 
Thornstraat 15, 5126 BJ

bouwen tuinhuis
16 december 2019, Bavelseweg 153, 

5124 PX
plaatsen lichtmasten 
16 december 2019, Cort van der 

Lindenstraat 24, 5121 HV

plaatsen opbouw achterzijde woning 
16 december 2019, Ridderstraat 26, 

5126 BH

het kappen van twee bomen
16 december 2019, Lange Wagenstraat-

Heuvelstraat, 5126 BC
kappen bomen op gemeentegrond 
(19ZK03204)
18 december 2019, Tuinstraat 62-60A, 
5121 EK
uitbreiden berging
20 december 2019, Kerkpad ong, 

Kadastraalnummer A 9048, Rijen
nieuwbouw 9 grondgebonden woningen
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 
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 
omgevingsvergunning verlengd
17 december 2019, Raadhuisstraat 3, 
5126 CK

wijzigingsplan vervangende nieuwbouw 

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
16 december 2019, Broekstraat 46, 5124 

NK

kappen bomen
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het 
besluit. 

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
13 december 2019, Haviksnest 19, 

5126XD

kappen boom
16 december 2019, Mariastraat 55, 5121 

JV

aanleggen uitrit
17 december 2019, Pastoor van 
Limbergenplein ong. en Doornbos, 5126 
HS 

kappen  11 bomen (gemeentegrond)
17 december 2019, sectie K 3140 nabij 
Alphenseweg 43
kappen boom (op gemeentegrond)
17 december 2019, Abdis van 
Thornstraat 15, 5126 BJ

bouwen tuinhuis
17 december 2019, Statenlaan 105, 5121 
HC

kappen boom
17 december 2019, Dakota 7, 5126 RL
bouwen bedrijfspand, plaatsen reclame 
en aanleggen uitrit
20 december 2019, Raadhuisstraat 5, 
5126 CK

bebouwen onderdoorgang en vervangen 
gevelbekleding
20 december 2019, Fanny Blankers 
Koenstraat 9

bouwen woning en aanleggen uitrit
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het 
besluit. 

Melding akkoord 
12 december 2019, Bessemeindseweg 6, 

5126 AZ
activiteitenbesluit: veranderen bedrijf 
16 december 2019, Sjean 
Vermeulenstraat 15, 5122 LA
aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
17 december 2019, Dakota 7, 5126 RL
melding brandveilig gebruik
Het indienen van bezwaar of beroep is 
niet mogelijk.

Besluit consumentenvuurwerk
19 december 2019, Peelbaan 15, 5121 
DB
verkoopvergunning 
consumentenvuurwerk

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Alp d’Huzes, geen bocht zonder Hoek op 
25 januari 2020 van 20:30 uur tot 01:00 
uur in The Chump te Hulten.
Kerstboomverbranding op 8 januari 2020 
van 19.00 uur tot 20:30 uur op het plein 
voor Jongerencentrum A16 in Rijen.
Oranjeboel 2020 op 25, 26 en 27 april 2020 
op het Burgemeester Sweensplein in Rijen.
Muziekevenement tijdens 
carnavalsoptocht op 25 februari 
2020 van 11:00 uur tot 18:00 uur 
op de parkeerplaats tegenover het 
winkelcentrum in Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 16 december 2019, 
stookontheffing Kerstboomverbranding 
Gilze op 8 januari 2020 van 19.00 uur tot 
20.00 uur op terrein Warande te Gilze 
(253520)
Besluit verzonden op 19 december 
2019, Buitenspeeldag op 10 juni 2020 
van 12.00 uur tot 18.00 uur in de Pius 
X-Straat te Rijen (253949)
Besluit verzonden op 19 december 2019, 
Carnavalsoptocht Hulten op 21 februari 
2020 van 12.00 uur tot 15.00, route loopt 
via het Kerkplein, Gerardus Majellastraat, 
Broekdijk, Oude baan het Eikenveld te 
Hulten (249873)

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken 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


