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Peter Koks uit Rijen maakt 
winnend ontwerp voor 
kunstwerk Raadhuisplein Rijen
Elk jaar kan een andere kunstenaar zijn/haar 

werk laten zien op de wisselsokkel aan het Raad-

huisplein in het kader van het project ‘Kunst in 

de gemeente’.

In de afgelopen maanden konden kunstenaars 

uit de regio een ontwerp indienen. Inwoners 

konden stemmen uit tien ontwerpen. Uit de 

kunstwerken met de meeste stemmen koos een 

jury het winnende kunstwerk. Peter Koks uit Rij-

en maakt het winnende ontwerp. Het heeft als 
titel ‘Ode aan Bauhaus’.
Op de foto ziet u het prototype van het kunst-
werk. Het is geïnspireerd op de architectuur van 

de kunstopleiding Bauhaus, die 100 jaar startte 
in Weimar (Duitsland).

Peter Koks gaat het beeld nu maken. Zodra het 

klaar is, laten wij u dit weten. Meer informatie 
over werken van de kunstenaar vindt u op www.

peterkoks.nl. 

Bekendmakingen

Vastgesteld bestemmingsplan 
Boskamer Vliegende Vennen 
Noord-Oost  
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Gilze en Rijen maken ter voldoe-

ning aan artikel 3.8 lid 4 Wro bekend dat 

de gemeenteraad op 17 februari 2020 het 
bestemmingsplan Boskamer Vliegende Ven-

nen Noord-Oost ongewijzigd heeft vastge-

steld. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft 
woningbouw in de Vliegende Vennen.
Het vastgestelde bestemmingsplan en bij-

behorende stukken liggen met ingang van 

17 maart 2020 voor de duur van 6 weken 

ter inzage. Het vastgestelde bestemmings-

plan met bijbehorende bestanden is digitaal 

in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethou-

ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
op het parkeerterrein van St. Franciscus 

Werkzaamheden Raadhuisplein 
starten 30 maart
Op maandag 30 maart begint de aannemer aan 
de werkzaamheden aan drie kruispunten op 

het Raadhuisplein in Rijen. Tegelijkertijd gaan 
nutsbedrijven aan de slag met geplande werk-

zaamheden aan kabels en leidingen. Door dit te 

combineren, verminderen we de overlast voor 
het verkeer, aanwonenden en winkeliers. De 
werkzaamheden zijn klaar op 19 juni 2020. Dit 
is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
In de nieuwe situatie krijgen de fietsers geen 
voorrang meer op gemotoriseerd verkeer. 

Bereikbaarheid Raadhuisplein

Tijdens de werkzaamheden leiden we het ver-

keer om. De omleidingsroute verandert tijdens 
de werkzaamheden, omdat de aannemer telkens 
met een ander kruispunt bezig is. De omleidings-

route geven we aan met gele borden. Winkels, 

woningen en gemeentehuis blijven tijdens de 
werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar. 

Ook het parkeerterrein op het Raadhuisplein 
blijft bereikbaar.

Bushaltes buiten gebruik

Tijdens de werkzaamheden op het Raadhuisplein 

worden de twee bushaltes tijdelijk buiten ge-

bruik gesteld. Tijdens de werkzaamheden komt 

er geen tijdelijke bushalte. Reizigers kunnen op 
de bus stappen bij het NS-station.

Meer informatie op onze website
Op de website www.gilzerijen.nl/raadhuisplein 
vindt u meer informatie over de werkzaamhe-

den aan het Raadhuisplein. Tijdens de uitvoering 

houden we deze pagina actueel. Houd ook onze 

facebook en twitter in de gaten.

Beplanting zorgt voor gunstige omstandigheden 
natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
We zetten in op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. 
Dat doen we onder andere door de beplanting aan te passen in de 
berm. Zo ontstaan er gunstige omstandigheden voor de natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups, zoals mezen en sluipwespen. 
Dit jaar hebben we daarvoor drie proeflocaties aangewezen. Het 
gaat om de hoek Flaassendijk/Mosstraat in Rijen, de Groenstraat in 
Molenschot en de Schaapsdijk in Gilze.  Als deze proef een succes 
is, breiden we die uit. De bermen van die proeflocaties maaien 
we minder vaak, zodat natuurlijke vijanden er in kunnen huizen.

Flaassendijk/Mosstraat aangeplant door Groene Brigade NLGR

De hoek Flaassendijk/Mosstraat was gekozen als locatie voor de 
Boomfeestdag. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is 
deze dag afgelast. Leden van de Groene Brigade van de Natuur- en 
Landschapsvereniging Gilze en Rijen hebben daar nu een boom en 

struiken geplant. Ze plantten onder andere eenstijlige meidoorn, 
vlierbes, lijsterbes, sleedoorn, bezembrem en liguster. Ook plantten 
ze een kleinbladige linde. Ook heeft de Groene Brigade broedkasten 
opgehangen voor de mezen.

De gemeente brengt de beplanting op de andere twee locaties aan.

Coronavirus: dienstverlening gemeentebalie en 
milieustraat aangepast
De gemeente volgt het advies van het RIVM in de 
aanpak van de verspreiding van het coronavirus. 

De gemeente blijft bereikbaar. Wel hebben we 
onze dienstverlening aangepast. Daarbij staat 

uw en onze gezondheid voorop. Vanaf vrijdag 
20 maart hebben we aangepaste openingstij-
den voor de gemeentebalie. De milieustraat is 

alleen open voor het brengen van snoeihout. Bij 
veranderingen houden we je op de hoogte, via 
de lokale media en via onze website. 

Aangepaste openingstijden
De balies en recepties in het gemeentehuis zijn 
alléén open op:

Maandag   08.30 tot 10.30 uur
Donderdag  08.30 tot 10.30 uur

De recepties en balies zijn op dinsdag, woensdag 
en vrijdag gesloten.

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch zijn we tijdens de normale openings-

tijden bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Aangepaste dienstverlening

• U kunt alleen nog voor het doen van aangif-

te geboorte en voor een spoedaanvraag van 

reisdocument en rijbewijs bij de balie in het 

gemeentehuis terecht. Alle andere producten 
moet u digitaal aanvragen of een paar weken 

uitstellen. 

• U kunt ALLEEN op afspraak hiervoor terecht.

• Tussen twee balieafspraken houden we 10 
minuten vrij in de agenda.

• Voor het afhalen van producten bij de receptie 
moet u ook een afspraak maken.

• Klanten kunnen alleen met pin betalen; we 

accepteren geen contant geld.

Milieustraat blijft dicht tot en met 6 april, 
brengen snoeiafval wel mogelijk

De milieustraat in Rijen gesloten. Er zijn echter 

veel inwoners die juist nu in de tuin aan de slag 

zijn om te snoeien of andere werkzaamheden 

te verrichten. Daarom bieden wij vanaf donder-

dag 20 maart wel de mogelijkheid om groen- en 
snoeiafval aan te bieden. Dat kan tijdens de ge-

bruikelijke openingstijden. Ingang via de tweede 
poort, Parallelweg 36 in Rijen.
Het aanbieden van groen- en snoeiafval is gra-

tis. Hiervoor is geen direct contact nodig tussen 
onze medewerker en u.  Blijf in de auto zitten 
en neem uw milieupas mee. Onze medewerker 
doet voor u de slagboom open. Deze openstel-

ling geldt alleen voor groen- en snoeiafval. Houd 

bij het uitladen van uw groen- en snoeiafval af-

stand van elkaar.

Ander afval nemen we niet aan! 

Daarmee sturen wij u terug naar huis.

Waar laat ik mijn grof afval in de tussentijd?
Hebt u grote hoeveelheden afval, zoals bouw- en 
sloop afval, grof restafval en grond? Dan kunt 
u bij particuliere afvalbedrijven een container 

huren. Gaat het om kleine hoeveelheden grof 

afval, houd deze dan even thuis. Wij vragen uw 
begrip voor deze tijdelijke situatie.

Uw en onze gezondheid staat voorop

Als u hoest, verkouden bent en/of koorts heeft, 
vragen wij u vriendelijk om een nieuwe afspraak 

te maken.

VOOR IEDEREEN GELDT:

·  Was regelmatig uw handen,
·  Hoest en nies in de binnenkant van uw 

elleboog,
·  Gebruik papieren zakdoekjes,
·  Schud geen handen,
·  Houd afstand.

Het kan zijn dat bij verschijnen van dit weekblad 

de richtlijnen verder zijn aangescherpt of onze 

dienstverlening weer is aangepast. We advise-

ren dan ook altijd te kijken op de website van de 
gemeente, het RIVM of de Rijksoverheid voor 
de meest actuele richtlijnen.

Het Dorpsteam is er voor u!
Het Dorpsteam is er voor alle inwoners van onze 

gemeente. Het Dorpsteam bestaat uit specialis-

ten met verschillende expertises die samenwer-
ken en ondersteuning bieden in onze gemeente. 

Welke vragen kan ik stellen aan het Dorpsteam?
Al uw vragen over: wonen, welzijn, werk, inko-

men, jeugd en zorg kunt u stellen aan het Dorps-

team.

Op welke manieren kan ik het Dorpsteam be-

reiken?
Het Dorpsteam kunt u momenteel op de volgen-

de manieren bereiken:

- Telefonisch. U kunt bellen met telefoonnum-

mer: 088 605 0 605.
- Of stuur uw vraag per mail naar: contact@

dorpsteamgilzerijen.nl. 

Wij helpen u graag verder!

Deze informatie vindt u ook op onze website: 
www.gilzerijen.nl/sociaal/dorpsteam.

Raads- en commissievergaderingen
Ook de geplande raadsvergadering van 23 maart 
is niet doorgegaan. Dit is in overleg met de voor-

zitter van de raad besloten. Hiermee volgen we 

de richtlijnen van de overheid om de sociale/

persoonlijke contacten tot een minimum te be-

perken.

Op een later moment wordt duidelijk of de ver-
gaderingen in april doorgaan.

Weekmarkten kunnen 
aangepast doorgaan
Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie 

Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant kunnen 

vanaf aanstaande maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor 

is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire 
levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen 
(meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

 

Dat betekent dat er geen non-food kramen 

zijn toegestaan op de weekmarkten.

Kramen waar ter plekke eten genuttigd 

kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze 
kramen kan alleen eten worden afgehaald. 

Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al 

geldt voor horecagelegenheden.

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de 

weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn ge-

geven: blijf thuis als je niet fit bent, schud 
geen handen en houd 1,5 meter afstand. 

COVM-vergadering 25 maart 
uitgesteld
Ook de leden van de COVM volgen de 
adviezen en richtlijnen op rondom de be-

strijding van het corona-virus. Daarom is 

de COVM-vergadering van 25 maart 2020 
uitgesteld. Een nieuwe datum wordt op een 

later moment vastgesteld.

B en W belicht… 

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dinsdag. 

Op www.gilzerijen.nl/collegebesluiten leest u de openbare besluiten met daarop een korte toelichting  
van 10 en 17 maart 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gilze en Rijen Helpt
Om iedereen die het nu nodig heeft een 
helpende hand te bieden, hebben acht 
vrijwilligersorganisaties in onze gemeente 
een telefoonnummer beschikbaar gesteld, 
waar u  terecht kunt voor hulpvragen: 06-
57345182. Dit nummer is elke dag van de 
week, van 08:00 ’s  tot 20.00 uur, bereik-

baar voor uw hulpvraag. 

Lukt het bijvoorbeeld even niet meer met 

de dagelijkse dingen: de boodschappen, de 
hond uit laten, medicijnen ophalen, con-

tact met andere mensen of wat dan ook. 

Bel dan! We zijn er voor iedereen en er zijn 
heel veel mensen in onze gemeente die u 

graag een helpende hand bieden. 



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

vlakbij het Patronaat te Gilze twee par-

keerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend 

mogen worden gebruikt voor het daad-

werkelijk en bij voortduring opladen van 

elektrische voertuigen. Zij doen dit door 

het bord E4 met onderbord “opladen elek-

trische voertuigen” te plaatsen en twee ge-

handicaptenparkeerplaatsen op te heffen. 
Dit gebeurt volgens het Regelement Ver-
keersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 

via de Staatscourant op internet. Het ver-

keersbesluit is te vinden op www.officiele-

bekendmakingen.nl. 

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na publicatiedatum in de Staats-

courant bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Meer 
informatie hierover kunt u lezen onder het 
kopje Rechtsmiddelen.

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

ten op grond van art 2.22 Wet Basisregis-

tratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een on-

bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkene 

niet meer woont op het adres waar hij of zij 

volgens de BRP staat ingeschreven.

Met ingang van 26 april
Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Suljic, S. 07-11-1984
Met ingang 02 januari 2020
van Boxtel, F.M.W.M. 10-09-1951
Frijsteen, H.T.M. 17-03-1942
Met ingang van 19 februari 2020
Filiński, M. 13-04-1980
Martin, R. 30-01-1980
van den Broek, E.A.P. 11-10-1977

De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van gegevens in de 
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-

ders heeft besloten om, krachtens artikel 
2.20 van de Wet BRP, van onderstaande 
personen de nieuwe gegevens van verblijf 

en adres op te nemen met ingang van 26 fe-

bruari 2020. Dit houdt in dat deze personen 
worden ingeschreven op het adres waar ze 

daadwerkelijk verblijven.

Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Boiciuc, G.M. 09-05-1993
Brebeanu, A.M. 15-04-1994
State, R.D. 17-11-1992
Cristurean, A.M. 06-09-1996

Bezwaar maken

De volledige bekendmaking met bezwaar-

mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.

nl/bekendmakingen

Voornemen ambtshalve 
opneming van gegevens in de 
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-

ders maakt bekend dat het van plan is om, 
krachtens artikel 2.20 van de wet BRP, van 
onderstaande personen de nieuwe gege-

vens van verblijf en adres ambtshalve op 

te nemen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). Uit onderzoek is gebleken dat be-

trokkenen verblijven op een adres in de 

gemeente maar hier niet staan ingeschre-

ven; een verhuisaangifte hebben wij niet 
ontvangen. 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
Szczepaņski, R.J. 06-03-1981
Godlewski, M.M. 12-11-1988
Jurewicz, E.K. 13-06-1992
Naruszewicz, O. 08-10-2011
Naruszewicz, J. 11-09-2014

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 defi-

nitieve opneming van de adresgegevens in 
de BRP.

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
Pastuszak, A. 01-01-1992
Noij, M.H.G.A. 16-10-1947

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.

OMGEVINGS-

VERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

5 maart 2020, Trees Kinstraat ong, kavel 
34, 5122 CM
bouwen woning en aanleggen uitrit

26 februari 2020, Haansbergseweg 30, 
5121 LJ

aanvraag revisievergunning milieu

5 maart 2020, Wethouder Boemaarsstraat 
10, 5124 NP
realiseren houten terrasoverkapping

5 maart 2020, de Wittstraat 63, 5121 HP

plaatsen dakkapel, verwijderen draagmuur 
en verven gevel/kozijnen

6 maart 2020, Zaaren 190, 5122 GD
verbouwen woning

13 maart 2020, Mathilde Wibautplein 25, 
5122 KR

plaatsen dakkapel voorzijde woning

13 maart 2020, Biesbosbaan ong. (kavel 
46) in Rijen
bouwen bedrijfspand en aanleggen 4 uit-
ritten
13 maart 2020, Statenlaan 105, 5121HC
kappen boom

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 omgevingsvergunningen met 

reguliere procedure 

9 maart 2020, Phantom 16, 5126 RJ
bouwen bedrijfspand met kantoor en aan-

leggen twee uitritten
11 maart 2020, Pastoor Oomenstraat 16, 
5121 EN 

kappen boom

12 maart 2020, Rembrandtlaan 158 en 
160, 5121 WL en Mimosalaan 3, 5121 CN
tijdelijk afwijken bestemmingsplan (5 jaar) 
voor vestigen praktijk jeugdhulpverlening 
en gebruik bedrijfswoning als reguliere 

woning 

12 maart 2020, Atalanta 24, 5121 MS
plaatsen schutting
13 maart 2020, Goorbergseweg ong, (P 
622, 678, 1326, 1324, 1318, 449) 5124 NE
aanleggen 2 poelen en kappen bomen

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

9 maart 2020, Moleneind 15, 5126 NK
slopen en saneren asbest

13 maart 2020, Reitstraat 28, 5126 EL
saneren asbest

13 maart 2020, Hoeksestraat 2A, 5121 SV
saneren asbest

17 maart 2020,  Burgemeester van Mier-
lostraat, Lange Wagenstraat, Nieuwstaat 
e.o., Gilze
totaalsloop van funderingen en vloeren 

(centrumplan Gilze) (20ZK00518)
APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Wielerronde van de Leren Zool op 5 juli 
2020 van 07.00 uur tot 20.00 in Rijen.

Wielerweekend Gilze op 27 juni 2020 van 
14:00 uur tot 24:00 uur en op 28 juni 2020 
van 11:00 uur tot 22:00 uur, start en finish 
op Bisschop de Vetplein in Gilze.
Reünie KBS St. Jozef 100 jaar op 6 juni 2020 
van 14:00 uur tot 22:00 uur op de KBS St. 
Jozef in Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 9 maart 2020, stand-

plaatsvergunning Mobiel onderzoekscen-

trum bevolkingsonderzoek borstkanker op 

het parkeerterrein naast jongerencentrum 

A16 en het A. Adriaansenpad 16 in Rijen 
vanaf medio april 2020 tot medio juni 2020. 
(247346)

Besluit verzonden op 12 maart 2020, eve-

nementenvergunning Vlooienmarkt op 7 
juni 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur aan 
Rijksweg 25 (parkeerterrein restaurant ’t 
Vliegveld) te Hulten (260621)
Exploitatievergunning Verzenddatum 18-
03-2020 Heideweg 4 Molenschot

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 vergunningen 
en ontheffingen Drank en 
Horecawet
Drank- en Horecavergunning voor Heide-

weg 4 Molenschot verleend op 18-03-2020
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. 


