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B en W belicht… 

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B 

en W belicht' informeren wij u over de belangrijkste openbare besluiten van 25 februari en 2 maart 

2020. En we geven er een korte toelichting op. Wilt u de toelichtingen op alle besluiten van de afgelo-

pen week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Uitnodiging ‘Jan en alleman’ 
Aan alle inwoners en verenigingen van Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen

Eind deze maand neemt Jan Boelhouwer af-

scheid als burgemeester van de gemeente 

Gilze en Rijen. Jan is ruim acht jaar een ge-

waardeerd burgervader geweest van onze 

vier kerkdorpen. 

We willen dit afscheid daarom niet on-

opgemerkt voorbij laten gaan voor onze 

inwoners en verenigingen. Een comité, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de 

vier kernen, heeft het initiatief genomen 
om samen met het gemeentebestuur een 

feestelijk afscheid voor en door de inwo-

ners te organiseren. We nodigen iedereen 

graag hiervoor uit op zaterdagmiddag 21 

maart . Het motto is "Jan en alleman". 

Iedereen is van harte welkom vanaf 14:30 

uur in De Schakel in Gilze. Er is een leuk 

programma van 15:00 18:00 uur vol spel, 

cultuur, muziek en een vleugje humor. Met 

uiteraard Jan Boelhouwer en zijn vrouw 

Mieke in de hoofdrol. 

In de quiz “Ik hou van Gilze en Rijen” zullen 

prominente en minder prominente inwo-

ners en verenigingen uit alle kernen met 

jullie terugkijken op de belevenissen van 

Jan als burgemeester van onze gemeente.

Beste inwoners, wij hopen dat jullie er bij 

zijn op 21 maart a.s. in De Schakel in Gilze. 

Met vriendelijke groet, 

afscheidscomité "Jan en alleman"

Kadotip: 
een donatie aan House of Good Hope.

Principeverzoek compact wonen 
aan De Spie in Rijen
Van de stichting COCON-wonen Rijen hebben 
we een principeverzoek ontvangen. Het plan 

is op de plek van de voormalige basisschool De 

Spie in Rijen zes tot acht compacte woningen te 

bouwen. Compacte woningen zijn maximaal 60 
m2 in oppervlakte en zeer duurzaam. Voor de 

plannen is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Het college is positief over de plannen en gaat 
met de stichting in gesprek over het vervolg.

Principeverzoek recreatiewoningen 
aan de Biestraat 3 in Gilze
Een melkveehouder aan de Biestraat in Gilze wil 

stoppen. Er zijn verkennende gesprekken ge-

weest met de gemeente om er recreatiewonin-

gen te starten. Hiervoor moet het bestemmings-

plan gewijzigd worden. Het college is in principe 

bereid om mee te werken aan een wijziging van 

het bestemmingsplan.

Stand van zaken motie "Lachgas is geen 
lachertje"
Tijdens de begrotingsvergadering op maandag 
4 november 2019 heeft de gemeenteraad een 
motie "Lachgas is geen lachertje" ingediend en 

aangenomen. De gemeenteraad heeft hierin 

gevraagd om voor 1 april 2020 te onderzoeken 

of lachgas als genotsmiddel te verbieden is in 

het openbaar gebied en bij evenementen. Het 

college stelt de gemeenteraad voor om landelijke 

ontwikkelingen rondom een algeheel verbod van 

lachgas af te wachten en een eventueel verbod 

mee te nemen bij de eerstvolgende herziening 

van de APV.

Cijfers over gebruik sportcomplex Den Butter 
in 2019

Sportcentrum Den Butter is in mei 2018 in ge-

bruik genomen. Het jaar 2019 is het eerste volle 

jaar van het gebruik. De gegevens over het ge-

bruik van het zwembad en de sporthal zijn door 

Optisport, de exploitant van Den Butter, beschik-

baar gesteld. Het college deelt de aantallen met 

de gemeenteraad. 

Tijdstippen en dag gratis huwelijksvoltrekking 
of registratie van partnerschap vastgesteld
Het college heeft de tijdstippen van gratis huwe-

lijksvoltrekking of registratie van partnerschap 
in 2020 vastgesteld op maandag om 9:00 uur en 

om 9:15 uur.

Werkzaamheden Raadhuisplein 
Rijen starten maandag 30 maart 
Op maandag 30 maart starten de werkzaam-

heden om het Raadhuisplein in Rijen veiliger te 

maken voor fietsers. We passen de voorrangssi-
tuatie op drie kruispunten aan. Brabant Water 
en Enexis verleggen tegelijk met de aannemer 

de kabels en leidingen op deze kruispunten. De 

werkzaamheden zijn voor de zomervakantie 

afgerond. Tijdens de werkzaamheden gelden 

omleidingsroutes. 

Bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte Laarspad

De gemeenteraad van Gilze en Rijen stelde 

op 17 februari 2020 het bestemmingsplan 

Ruimte voor Ruimte Laarspad gewijzigd 
vast. Dit besluit is op 6 maart 2020 gepubli-
ceerd via www.officielebekendmakingen.nl. 
Belanghebbenden hebben van 10 maart tot 

en met 20 april 2020 de gelegenheid om be-

roep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. U kunt het 

plan bekijken op de landelijke website www.

ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.0784.BPRvRLaarspad-VG01. Voor 
nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website.

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:

Adres: Hulteneindsestraat 7 Hulten, 

Maatschap Van Zon.

Omschrijving voorgenomen activiteit:
veranderen dierenbestand rundveehoude-

rij en deel stal 3 voorzien van emissiearme 
vloer om te voldoen aan Besluit emissiear-

me huisvesting.

Gemeente doet mee aan 
Landelijke Compostactie 
U kunt van 24 tot en met 28 maart 2020 gra-

tis compost ophalen bij de milieustraat tijdens 
openingsuren. Op www.gilzerijen.nl staat hoe u 
dat kunt doen.

Wij geven u gratis compost als dank voor het 
scheiden van gft- en groenafval.
Het mooie hiervan is dat uw gft- en groenafval op 
deze manier weer bij u in de tuin terecht komt.

Attero stelt de compost beschikbaar. Attero is 
het bedrijf dat het gft- en groenafval van Gilze 
en Rijen verwerkt.

Op = op!

25 maart vergadering Commissie Overleg & 
Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen 
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu 
vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) vergadert op 
woensdag 25 maart.

Wat doet het COVM?
De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu 
vliegbasis Gilze-Rijen bestaat uit vertegenwoor-

digers van de Ministeries van Defensie en I&M, 
de provincie, gemeenten, belangenorganisaties 
en mensen die in de buurt van de vliegbasis wo-

nen. De Commissie heeft onder andere als taak 

de Minister van Defensie te adviseren. Zij advi-

seert bijvoorbeeld over maatregelen om het ge-

luid van de vliegbasis te verminderen. Ook geeft 
de COVM voorlichting over de geluidsonderdelen 
die bij het vliegverkeer van de vliegbasis horen.

Waar en hoe laat is de vergadering?
De vergaderingen van de COVM zijn openbaar. 
De locatie is het gemeentehuis van de gemeente 
Gilze en Rijen, Raadhuisplein in Rijen. De zaal is 

vanaf 19.20 uur open. We beginnen om 19.30 

uur. De agenda en de stukken vindt u op www.

gilzerijen.nl/covm.

Uw spreekrecht
Inwoners kunnen iedere vergadering gebruik ma-

ken van het spreekrecht (over de onderwerpen 

die op de agenda staan). Neem hiervoor vóór 
de vergadering contact op met het Secretariaat 

COVM Vliegbasis Gilze-Rijen door een mail te 
sturen aan: jelte.gier@rijksoverheid.nl.

Verander je leefstijl: 
doe mee aan CooL+ 
Meer bewegen, anders eten. U hoort het dagelijks en overal. Het 

leidt tot gezondheidswinst en dat maakt veel mensen gelukkiger. 

Zeker als u ook nog aan andere aspecten van uw leefstijl werkt. 
In het leefstijlprogramma CooL+ gebeurt dat. Uw huisarts, zorg-

verzekeraar en gemeente bieden dit programma aan. U kunt nu 

inschrijven. Dus pak die kans en doe mee! Voor meer informatie 
en aanmelden kijk op onze website www.gilzerijen.nl.

Samen kunnen we overlast voorkomen!
Parkeeroverlast, stank- en geluidsoverlast en overlast van jeugd 

op straat staan in de top drie van overlastmeldingen van onze ge-

meente. Daarnaast blijft overlast door hondenpoep ook een mel-
ding die we regelmatig binnenkrijgen. Samen kunnen we overlast 
voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?
Zoveel mogelijk rekening houden met elkaar en overlast bespreek-

baar maken als buurtgenoten, zijn twee dingen die u zelf kunt doen. 

Een voorbeeld is parkeeroverlast. 

We weten dat er in wijken vaak geparkeerd wordt op het trottoir of 
op locaties waar het “eigenlijk” niet mag. Er is vaak te weinig plaats 
voor het aantal voertuigen. 

Wat doet de gemeente?
Als u er niet uit komt met uw buurtgenoten, neem dan contact op 

met de gemeente. Wij kunnen dan meedenken over eventuele 

andere oplossingen.

Hoe meldt u overlast?
Dit kan via de BuitenBeterapp, de Meldbox, het klantencontactcen-

trum van de gemeente (telefoonnummer 14 0161), Meld Misdaad 
Anoniem (0800-7000) of onze website (www.gilzerijen.nl)  en fa-

cebookpagina (www.facebook.com/gilzerijen) 

Ophalen grof afval

Op donderdag 19 maart halen wij het 
grof afval op. We halen grof afval op als 

u hiervoor, uiterlijk 17 maart, 12.00 uur,  

een afspraak heeft gemaakt. 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.  

Voorbeelden meldingen parkeeroverlast:
- Er word vaak asociaal geparkeerd. 

- Men parkeert op plaatsen waar dit niet mag. (gele ondoor-

broken streep, op het trottoir, op invalidenparkeerplaatsen 
zonder vergunning, bij de winkels van het winkelcentrum 

terwijl daar een parkeerverbod geldt.

Voorbeelden meldingen- en geluidsoverlast 
in combinatie met afval:
- Afval wordt ingezameld in de achtertuin en niet aangeboden 

op de ophaalmomenten. 

- Overlast van ongedierte dat afkomt op het afval.
- Daarnaast wordt het afval ook verkeerd aangeboden.

- Geluidsoverlast.

- Stankoverlast van het verkeerd ingezamelde afval.

Voorbeelden meldingen jeugdoverlast:
- Baldadige jeugd in het winkelcentrum.

- Overlast van afval door jeugd.
- Geluidsoverlast door jeugd.

- Vernielingen gepleegd door jeugd.
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Het besluit en bijbehorende stukken zijn 

met ingang van donderdag 5 maart tot en 

met woensdag 15 april 2020 in te zien bij 

de gemeente Gilze en Rijen.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 

beschouwd als een voorbereidingsbesluit, 

waartegen geen direct bezwaar of beroep 

open staat. 

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoor-

delingsbesluit kenbaar maken in de hier op 

volgende procedure van het uiteindelijke 

besluit, te weten de vergunning in het ka-

der van de Wet algemene bepalingen om-

gevings-recht.

KENNISGEVING 
Onteigening van onroerende zaken in de 
gemeente Gilze en Rijen voor de uitvoering 

van het bestemmingsplan N282.

De burgemeester van de gemeente Gilze en 

Rijen deelt mee dat, ingevolge artikel 78, 
zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 

12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 een 

afschrift van het koninklijk besluit van 20 ja-

nuari 2020, nr. 2020000094, ter inzage ligt. 

De in het koninklijk besluit ten name van 

de Provincie Noord-Brabant ter onteige-

ning aangewezen onroerende zaken zijn 

nodig voor de uitvoering van het bestem-

mingsplan N282. De door de Kroon ter 
onteigening aangewezen onroerende za-

ken hebben de bestemmingen ‘Verkeer’ 

en ‘Maatschappelijk – Militaire vliegbasis 

2’ toegekend. Verder is aan de onroerende 

zaken de dubbelbestemming ‘Waarde - Ar-

cheologie’ toegekend. 

Op de onroerende zaken worden werken 
en werkzaamheden uitgevoerd ter verwe-

zenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in 

de Staatscourant van 24 februari 2020, nr. 

7174.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt 
ter inzage op de volgende locaties:
• gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 

1 te Rijen (voor openingstijden zie www.

gilzerijen.nl).

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffi-

oenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-

ten met ingang van 12 februari 2020 op 

grond van art 2.22 Wet Basisregistratie 

Personen (BRP) de adresgegevens van on-

derstaande personen naar een onbekend 

land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 

is gebleken dat de betrokkenen niet meer 

wonen op het adres waar ze volgens de BRP 

staan ingeschreven.

Geslachtsnaam
 en voorletters  Geboortedatum
Hajjout, A. 13-09-1994
Weij, D.P.C. 09-03-1987
Wójcik, W.K. 13-05-2000
Szklarz, S.M. 03-10-1994

De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/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
Hadžović, D. 17-05-1953
Voetée, P.  31-12-2000

Een eventuele ambtshalve opneming van 

de adresgegevens als onbekend in de BRP 

kan grote persoonlijke en/of financiële ge-

volgen hebben voor betrokkene(n). 

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 

publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-

tekening publicatie gaan wij over tot de-

finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

19 februari 2020, Mangrovelaan 1, 
5121 CR
uitbreiding achterzijde woning

20 februari 2020, Bisschop de Vetplein 
(Mollebos), 5126 CA
kappen 2 bomen

24 februari 2020, Ericssonstraat 17, 
5121 MK
aanpassen van een productiehal
1 maart 2020, Raakeindse Kerkweg 1, 
5124 RG
veranderen bouwwerk t.b.v. een B&B

De gemeente neemt eerst een besluit over 

de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 

gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-

zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer 

weten over deze aanvraag? Neem dan con-

tact op met het klantcontactcentrum van 

onze gemeente., telefoon 14 01 61

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
25 februari 2020, Jachtveld ong., L3646/
L3346 (20ZK00452)
kappen 6 bomen op gemeentegrond 
26 februari 2020, Steenfabriek 10, 5126 PB
uitbreiden woning 

27 februari 2020, Alphenseweg 45, 
5126 AB
bouwen erker 

2 maart 2020, P. Paulussenstraat 5, 
5126 WV

plaatsen carport voor garage

4 maart 2020, Alphenseweg 36, 5126 AD 
wijzigen kozijn voorgevel

5 maart 2020, Hengelstraat 43, 5126 EA

kappen boom

5 maart 2020, Schoolstraat 30, 5124 RM
(ondergronds) slopen  bestaande bebou-

wing,  bouwen woning veranderen 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
2 maart 2020, Bessemeindseweg 22A, 
5126 AZ
slopen varkensstallen en mestsilo en sane-

ren asbest

3 maart 2020, Horst 28, 5126 BX
saneren asbest dakbedekking rundveestal 

4 maart 2020, Dongenseweg 17, 5121 PB
saneren asbest

Melding akkoord
24 februari 2020, Tilburgsebaan 6, 5126 PH
activiteitenbesluit veranderen activiteiten
26 februari 2020, Hooiweg 7, 5125 NR
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
• Koningsweekend op 25, 26 en 27 april 

2020 bij “The Banner” in Gilze. 

• Jongeren Bevrijdingsfestival op 9 mei 

2020 van 13:30 uur tot 19:00 uur in 
Monseigneur Ariënstraat / Nassaulaan 
te Rijen.

• VV Rijen Voetbalkamp op 29, 30 en 31 
mei 2020 op het terrein van VV Rijen.

• De Gilse Proeftuin op 20 juni 2020 van 

16:00 uur tot 01:00 uur in het Mollebos 
in Gilze.

• Lentefeest 2020 op 17 mei 2020 van 

12:00 uur tot 20:00 uur bij The Lodge, 
Alphensebaan 14 in Gilze.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Besluit verzonden op 26 februari 2020, eve-

nementenvergunning Jaarmarkt d’n Mas-
tendol op 26 juli 2020 van 10.00 uur tot 
21.30 uur aan Oosterhoutseweg 7 (recre-

atiepark d’n Mastendol) te Rijen (244162)

Besluit verzonden o p24 februari 2020, 

evenementenvergunning Generaal Mac-
zek tocht op 12 april 2020 van 10.00 uur 

tot 12.00 uur in Generaal Maczek tunnel in 

Rijen (257129).

Besluit verzonden op 27 februari 2020, eve-

nementenvergunning Gilze op z’n Hollands 
op 9 mei 2020 van 12.00 uur tot 01.30 uur 
aan Kapittelstraat 15 (sporthal Achter de 
Tuintjes) te Gilze (259403)

Besluit verzonden op 3 maart 2020, Zes-
kamp Koningsdag Hulten op maandag 27 

april 2020 van 13.00 uur tot 22.00 uur in 
Rijksweg 13 te Hulten (259190)

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 Gilze op z’n Hollands op 
9 mei 2020 van 12.00 uur tot 00.45 uur 

aan Kapittelstraat 15 (sporthal Achter de 
Tuintjes) te Gilze

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 

dranken tijdens Zeskamp Koningsdag 
Hulten op 27 april 2020 van 13.00 uur 
tot 22.00 uur in de Rijksweg 13 te Hulten

U vindt alle volledige 

officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/

bekendmakingen


