
In verband met 2e Paasdag, maandag 13 april 
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Werkzaamheden Raadhuisplein op schema
Op maandag 30 maart is aannemer Scha-

pers begonnen met het kruispunt met de 

Mariastraat. Ook de nutsbedrijven zijn 

hier aan het werk. Er is weinig verkeer en 

we ontvangen geen klachten. 

Het werk ligt op schema.

Wanneer gaat het tweede kruispunt dicht?

De aannemer begint op dinsdag 14 maart 

met het tweede kruispunt. Het gaat om 

het kruispunt met de Regentenstraat. Op 

dat moment zijn ze ook nog bezig met het 

kruispunt met de Mariastraat, dus zijn twee 

kruispunten afgesloten.  

De werkzaamheden zijn klaar op 19 juni 

2020. Dit is wel afhankelijk van de weers-

omstandigheden.

In de nieuwe situatie krijgen de fietsers 

geen voorrang meer op gemotoriseerd 
verkeer. 

Hoe kan ik winkels en woningen aan het 

Raadhuisplein bereiken?

Tijdens de werkzaamheden leiden we het 

verkeer om. De omleidingsroute veran-

dert tijdens de werkzaamheden, omdat de 
aannemer telkens met een ander kruispunt 

bezig is. De omleidingsroute geven we aan 
met gele borden. Winkels, woningen en ge-

meentehuis blijven tijdens de werkzaam-

heden zoveel mogelijk bereikbaar. Ook het 

parkeerterrein op het Raadhuisplein blijft 
bereikbaar.

Zijn de bushaltes nog in gebruik?

Tijdens de werkzaamheden op het Raad-

huisplein worden de twee bushaltes tij-
delijk buiten gebruik gesteld. Tijdens de 

werkzaamheden komt er geen tijdelijke 

bushalte. Reizigers kunnen op de bus stap-

pen bij het NS-station.

Meer informatie
Hebt u een vraag over de werkzaamheden? 
Neem dan contact op met Gerben Gerrits 

via 14 0161 of info@gilzerijen.nl.

Duurzaamheidslening succes in gemeente Gilze 
en Rijen 
We hebben al meer dan 100 duurzaamheidsleningen verstrekt. Steeds 
meer inwoners vragen een duurzaamheidslening aan om hun woning te 
verduurzamen. De meeste mensen gebruiken de lening om zonnepanelen 
aan te schaffen. Het geld dat we hebben om duurzaamheidsleningen te 
verstrekken is bijna op. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor 
om meer geld beschikbaar te stellen. Het gaat om een aanvullend bedrag 
van 400.000 euro.

“Voor duurzaamheid zetten we als gemeente in op faciliteren, stimuleren 
en bewustwording. Veel huizen in onze gemeente zijn in bezit van particu-

lieren. Er zijn investeringen nodig om woningen te verduurzamen. Met de 
duurzaamheidslening bieden we huiseigenaren ondersteuning om dat te 

doen. Goed om te zien dat veel mensen werk maken van de verduurzaming 
van hun woning en voor hen de duurzaamheidslening uitkomst biedt”, aldus 
wethouder Ariane Zwarts (duurzaamheid). 

Kijk voor meer informatie op www.gilzerijen.nl/duurzaamheidslening. Daar 
staat voor huiseigenaren ook een aanvraagformulier. De aanvraag loopt 
daarna verder via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Afspraken over uitbreiding fietsparkeerplaatsen 
NS-station Gilze-Rijen
Er komen ruim 440 extra fietsparkeerplaatsen bij bij NS-station Gilze-Rij-
en; ook parkeerplaatsen voor buitenmodel fietsen en bromfietsen. Straks 
kunnen fietsers en bromfietsers aan beide kanten van het spoor parkeren. 
ProRail en de gemeente hebben afspraken gemaakt over deze uitbreiding. 
De uitbreiding van de fietsparkeerplaats is onderdeel van de plannen om 
de stationsomgeving in Rijen te verbeteren.

“Het aantal treinreizigers groeit. We zien dat meer en meer mensen op de 

fiets naar het station gaan. Een goede ontwikkeling die we als ProRail en 
gemeente willen stimuleren. Daarom breiden we het aantal fietsparkeer-
plaatsen uit”, licht wethouder Sandra Diepstraten toe. 

Kijk op www.gilzerijen.nl voor het hele bericht.

Bevrijdingslint ’75 jaar 
bevrijding’ nu te zien
Door de hele gemeente hangen er bevrijdingslinten die te maken hebben met 75 jaar 
bevrijding. Op het bord onder het bevrijdingslint staat een afbeelding van een gebeurtenis 
uit de Tweede Wereldoorlog 

met een korte toelichting 

daarop. Op sommige borden 

staan ook uitspraken van ba-

sisschoolleerlingen over wat 
‘vrijheid’ voor hen betekent. 
Bewonder ze allemaal!

Eind april bestrijding eikenprocessierupsen
We verwachten  dat door het warme winterweer er ook dit jaar overlast zal 
zijn van de eikenprocessierups. We kunnen de problemen niet oplossen, 
maar we proberen wel de ergste overlast te beperken. Eerder lieten we u 
al weten dat wij op natuurlijke manier gaan bestrijden. 

 

Preventief bestrijden
Zodra het blad aan de bomen komt, start een gecertificeerd bedrijf met het 
bestrijden van eikenprocessierupsen in bomen. Het bedrijf gebruikt hier-
voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Dit doen we vooral op belangrijke 
wandel- en fietsroutes in de kom en in het buitengebied. Dit jaar hebben 
we ook extra aandacht voor de sportvelden en toegangswegen tot recre-

atiegebieden.

Spuit de gemeente ook bomen in op particulier terrein?
Hebt u eiken in uw tuin staan en hebt u last van de eikenprocessierups? 
Schakel dan zelf een bedrijf in dat de eikenprocessierups kan bestrijden. 

Waar kan ik zien waar de gemeente preventief spuit?
Op www.abg-boomonderhoud.nl ziet u waar we de eikenprocessierups 

bestrijden.

Wat moet ik doen bij overlast van eikenprocessierups? Heeft melden zin?
Heeft u ernstige overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte; 
meld dit dan bij de gemeente via 14 0161.  Of met de BuitenBeterapp.

Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen. Het is onmogelijk om alle nesten 
te bestrijden. Drukbezochte plaatsen zoals scholen en kinderdagverblijven 
krijgen voorrang.

Waar vind ik informatie over de eikenprocessierups?
Voor gezondheidsvragen kunt uterecht op  www.oakie.info.
U leest hier wat u kunt doen als de brandharen van de rups op uw huid zijn 
gekomen. Brandharen kunt u het best verwijderen met plakband en daarna 

spoelen met water. Als er al jeuk is, helpt zalf of crème met menthol en aloë 

vera. Blijf daarnaast zelf ook alert.

Voor algemene vragen over de eikenprocessierups kunt u terecht op  www.
processierups.nu. Daar vindt u handige tips voor bijvoorbeeld uw vereni-
ging, uw tuin, uw vakantie en dergelijke.

Veel gestelde vragen

Op www.gilzerijen.nl/eikenprocessierups  hebben wij de meest gestelde 
vragen op een rij gezet. Hebt u nog andere vragen, bel dan gerust met ons 
klantcontactcentrum via 14 0161. Wij kijken dan of we u kunnen helpen.

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 24 maart en 31 maart 2020. 

En we geven er een korte toelichting op. Wilt u de toelichtingen op alle besluiten van de afgelopen 
week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Corona: gemeente steunt zzp’ers, 

mkb-ondernemers en grootbedrijven 

Ook in onze gemeente treft de coronacrisis zz-

p’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven. 
In een brief aan alle ondernemers spreekt de 

gemeente steun uit. De gemeente treft maatre-

gelen om lokale ondernemers te helpen.

Raadsvoorstel: maak meer geld vrij voor 

duurzaamheidslening

Om de omschakeling naar gebruik van duurzame 
energie in de gemeente te versnellen, kent de 
gemeente sinds 2017 onder andere de duur-
zaamheidslening. Deze stimuleringsmaatregel 
werkt goed. Het budget van 600.000 euro is op. 
Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad 
om extra in deze lening te investeren.

In Rijen Noord-West gaat snelheid 30 km/uur 

gelden

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de wijken in Rijen Noord-West 
als 30 km/uur-gebied aan te wijzen en daarvoor 
verkeersmaatregelen te treffen. Het college 
vraagt de gemeenteraad om hiervoor een krediet 
van 528.000 euro beschikbaar te stellen.

College verkoopt bouwgrond op bedrijven-

terrein Haansberg in Rijen

De gemeente verkoopt een perceel bouwgrond 
van ca. 5.995 m2 op de hoek Provinciënbaan en 
Biesbosbaan in Rijen.

College verkoopt bouwgrond op bedrijvenpark 

Midden-Brabant Poort 

De gemeente verkoopt een perceel bouwgrond 
van ca. 8.867 m2 gelegen op de hoek  Phantom/
Concorde op Midden-Brabant Poort in Gilze.

Aanvraag omgevingsvergunning

Het college ontving een aanvraag omgevings-

vergunning voor een erf- of perceelafscheiding/
veekering op een adres  aan de Dongenseweg in 
Rijen. De aanvraag is in strijd met de geldende 
regels. Het college heeft besloten de aangevraag-

de omgevingsvergunning te weigeren.
 

Akkoord over uitbreiding fietsparkeerplaatsen 
NS-station Gilze-Rijen 
Er komen ruim 440 extra fietsparkeerplaatsen bij 
NS-station Gilze-Rijen. Het betreft ook parkeer-
plaatsen voor buitenmodel fietsen en bromfiet-
sen. Straks kunnen fietsers en bromfietsers aan 
beide zijden van het spoor parkeren. ProRail en 
de gemeente hebben een akkoord bereikt over 
deze uitbreiding. De aanleg maakt onderdeel uit 

van de plannen om de stationsomgeving in Rijen 
te verbeteren.

Buren, zorg voor elkaar! 
Nooit eerder was iedereen massaal zoveel 
thuis. Hierdoor kan er ook eerder onrust 

irritatie of ruzie tussen buren ontstaan. 

Dit maakt de thuissituatie er niet fijner op. 
Buurtbemiddeling van ContourdeTwern 
biedt hulp in dit soort situaties. Juist tij-
dens deze coronacrisis kan Buurtbemidde-

ling helpen om meer ruimte te maken voor 
saamhorigheid. Kijk op www.buurtbemid-

delingbrabant.nl en kies dan voor Gilze en 
Rijen.

U kunt ook bellen met het AdviesPunt, 
(013) 549 86 46, geopend van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 uur -17.00 uur. Op onze 
website www.gilzerijen.nl staat ook meer 

informatie.
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Milieustraat blijft dicht tot en met 28 april, 
brengen snoeiafval wel mogelijk
De milieustraat blijft dicht tot en met 28 april.  
Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de 
huis-aan-huis-inzameling van afval gewoon door-
gaat via het ophaalschema zoals dat op uw afval-
kalender staat. Andere werkzaamheden, zoals 

het oplossen van storingen aan bijvoorbeeld de 
riolering, pakken we op de normale manier op.

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 wel de mogelijkheid om groen- en snoeiafval 
aan te bieden. Dat kan tijdens de gebruikelijke 
openingstijden. Ingang via de tweede poort, 
Parallelweg 36 in Rijen. Het aanbieden van 
groen- en snoeiafval is gratis. Hiervoor is geen 
direct contact nodig tussen onze medewerker 

en u. Blijf in de auto zitten en neem uw mili-
eupas mee. Onze medewerker doet voor u de 
slagboom open. Deze openstelling geldt alleen 

voor groen- en snoeiafval. Houd bij het uitladen 
van uw groen- en snoeiafval afstand 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. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke 
situatie.

Ophalen grof huisvuil mogelijk met big bag

U kunt grof huisvuil een keer in de maand ook 
op laten halen. De eerstvolgende ophaaldatum 

is donderdag 16 april. Wij halen grof afval op 
als u hiervoor uiterlijk 14 april, 12.00 uur, een 
afspraak heeft gemaakt via 14 0161. U kunt grof 
huisvuil alleen aanbieden in een Big-Bag. Dit kost 
50 euro. U mag maximaal 1 m3 grof afval aan-

bieden. U kunt de Big-Bag kopen bij de milieu- 

straat. Hiervoor is geen contact nodig met de 
medewerker. Kijk voor voorwaarden op 
www.gilzerijen.nl/grofvuil.

Informatie over het coronavirus in andere talen, 
in eenvoudige taal of voorgelezen?
Alle informatie over het corona-virus en de maatregelen in een andere taal 
dan het Nederlands, vindt u op www.pharos.nl. Ook als u de informatie wilt 

beluisteren via gesproken tekst kan dat via deze website. Alle informatie op 
een eenvoudige wijze verteld vindt u op corona.steffie.nl. 

Maatregelen voor verenigingen 
en culturele instellingen
De coronamaatregelen hebben ook ingrijpende 

gevolgen voor sport- en cultuurverenigingen. 
Verenigingen met een eigen accommodatie mis-

sen barinkomsten terwijl hun vaste lasten wel 
doorlopen. Het Kabinet heeft inmiddels besloten 
dat ook verenigingen in de sport- en culturele 
sector in aanmerking kunnen komen voor een 
tegemoetkoming. Deze is aan te vragen op de 
website https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

We willen wil graag in gesprek blijven met de 
verenigingen en ze waar dat kan meehelpen in 
het vinden van oplossingen. De volgende maat-
regelen zijn al getroffen:
• De verenigingen die een accommodatie huren 

van de gemeente krijgen uitstel van betaling 
tot 1 juli.

• We brengen de mogelijkheden en maatrege-

len in kaart die er zijn voor verenigingen om 
waar nodig op terug te vallen. 

• We maken maatwerkafspraken met verenigin-

gen die niet of onvoldoende gecompenseerd 
worden door de noodmaatregelen en die 

daardoor in betalingsproblemen komen.

• Ten slotte versoepelen we ook de verantwoor-
dingseisen voor de activiteitensubsidies . 

Alle verenigingen worden nog apart geïnfor-
meerd over deze maatregelen.

We doen  een beroep op alle leden om hun ver-
eniging juist nu te blijven steunen en de contri-
buties te blijven betalen. Alleen dan houden we 
samen met de steunmaatregelen van de over-
heid onze verenigingen gezond.

Informatie ondernemers
De gemeente treft maateregelen om lokale ondernemers te helpen. 
Welke dat zijn, ziet u op www.gilzerijen.nl/coronavirus.

Contact met de gemeente

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we 

contact hebben met onze ondernemers en bedrijven tijdelijk niet 
mogelijk. Graag blijven we wel met u telefonisch in contact, even-

tueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en 
het onderwerp van gesprek naar bestuurssecretariaat@gilzerijen.
nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gilze en Rijen helpt
Heeft u een vraag, behoefte aan een praatje of hulp nodig? Bel Gilze en Rijen Helpt!

06-57 34 51 82. Alle dagen bereikbaar van 8:00 – 20:00

Meer informatie?
Volg ons op Facebook of kijk op www.

gilzerijen.nl voor actuele informatie en 
maatregelen van onze gemeenten. Of bel 
ons via 14 0161.
Wilt u meer informatie over het Corona vi-
rus of de maatregelen van de Nederlandse 

overheid?
Kijk dan op www.rivm.nl of bel het lande-

lijke informatienummer 0800-1351.
U kunt ook bellen naar het publieksnum-

mer van GGD Hart voor Brabant  
088-1351.

Afgelopen dinsdag 31 maart besloot het kabinet alle coronamaatregelen in Nederland te verlengen tot en met 

dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor 
het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinder-
opvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen 
blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het 
verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

Waarom is verlenging van de maatregelen nodig?

De verlenging is nodig om de verspreiding van het co-

ronavirus te kunnen controleren. Maar ook om kwets-

bare groepen te beschermen en om ervoor te zorgen dat 
zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. 
Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het 
aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de inten-

sive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen 
zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de 

maatregelen heroverwogen kunnen worden.

We zijn op de goede weg, maar zijn er nog lang niet.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg inge-

slagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit 

gaat niet meer zo snel als een paar weken geleden, voor-
dat er maatregelen waren genomen. Wie op dit moment 

besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan 
minder mensen door dan zonder maatregelen het geval 
zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het 

duurt enkele weken voordat we deze afname zien in een 
daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu 
eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet 
raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de 

maatregelen volhouden, want het risico op besmetting 
is nog groot. Het is dus heel belangrijk dat we ons alle-

maal houden aan de maatregelen.

Alleen SAMEN krijgen we corona onder controle.

Kabinet verlengt coronamaatregelen tot 
en met dinsdag 28 april

Info
corona
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Bekendmakingen

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-

parkeerplaats op kenteken in te stellen na-

bij het adres Krekelhorst 3 in Rijen. Hierbij 

is rekening gehouden met artikel 18, eer-
ste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 
1994.

Zij doen dit door het bord E6 met onder-
bord te plaatsen, met daarop het kenteken 

van het voertuig. Dit gebeurt volgens het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-

kens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de 
tekening die bij dit besluit hoort.

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken op na de publicatiedatum bezwaar 
maken. Ook kunt u een voorlopige voorzie-

ning vragen. Meer informatie hierover kunt 
u lezen onder het kopje rechtsmiddelen.

VERKEERSBESLUIT
Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen bur-
gemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen ter openbare kennis dat op 30 maart 

2020 is besloten een gehandicaptenpar-

keerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord 
met het kenteken te verwijderen, overeen-

komstig het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de locatie 
te hoogte van Nassaulaan 54 in Rijen;
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-

gen. Meer informatie hierover kunt u lezen 
onder het kopje Rechtsmiddelen.

VERKEERSBESLUIT
Het college van Burgemeester en wethou-

ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
een geslotenverklaring in te stellen in de 
Chaamse Bossen t.b.v. de Fietsallee. Zij 
doen dit door het bord C12 te plaatsen. Dit 

gebeurt volgens het Reglement Verkeersre-

gels 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 

6 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.

VERKEERSBESLUIT
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Gilze en Rijen heeft besloten 
om een 30 km/h-zone in te stellen in Rij-

en Noordwest. Zij doen dit door het bord 

A1(zone) en A2(einde zone) te plaatsen. Dit 

gebeurt volgens het Reglement Verkeersre-

gels en Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-
keersbesluit vindt u op www.officielebe-

kendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 

6 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.

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 
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben 
wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet 
vast kunnen stellen wat de huidige woon-

plaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de 
wet BRP staat dat men verplicht is het nieu-

we adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 

en voorletters  Geboortedatum
Remmig, R.K. 28-07-1959

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-

volgen hebben voor betrokkene. 
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.

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

ten met ingang van 11 maart 2020 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 geble-

ken dat de betrokkenen niet meer wonen 

op het adres waar ze volgens de BRP staan 
ingeschreven.

Geslachtsnaam 

en voorletters  Geboortedatum
Hadžović, D. 17-05-1953
Voetée, P.  31-12-2000

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

25 maart 2020, Oude Baan 48, 5125 NG 
(kadastraalnr N896)
bouwen woonhuis en aanleggen uitrit

25 maart 2020, Mariastraat 55, 5121 JV
aanbrengen wijzigingen in verleende ver-
gunningen voor aanleggen uitrit en plaat-
sen garage

26 maart 2020, Schoolstraat 24, 5124 RM
verbouwen autobedrijf
26 maart 2020, Dongenseweg 54, 5121 PD 
uitbreiden woning 

27 maart 2020, Nerhovensestraat 20, 
5126 TE
uitbreiden woning

27 maart 2020, Biesbosbaan ong., 5121 DT 
(sectie N nr. 1023)
kappen bomen op gemeentegrond 

(20ZK00943)

27 maart 2020, Dakota 1, 5126 RL
uitbreiden bedrijfshal

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

Aanvraag omgevingsvergunning 

is vergunningvrij

19 maart 2020, Wethouder Boemaars-

straat 10, 5124 NP
plaatsen houten terrasoverkapping

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.

Beslistermijn aanvraag omgevings-

vergunning verlengd

30 maart 2020, Bessemeindseweg 22A, 
5126 AZ
bouwen werktuigenloods

Rectificatie ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning

De gepubliceerde aanvraag omgevingsver-
gunning van week 12 met verzenddatum 
5 maart 2020 voor het plaatsen dakkapel, 

verwijderen draagmuur en verven gevel/
kozijnen aan de Wittstraat 63, staat ver-
meld met een foutieve omschrijving van 
de werkzaamheden. 

De aangevraagde vergunning betreft en-

kel: het plaatsen van een dakkapel en ver-
wijderen van een draagmuur

Verleende omgevingsvergunningen met 

reguliere procedure 

20 maart 2020, Mathilde Wibautplein 25, 
5122 KR
plaatsen dakkapel voorzijde woning
23 maart 2020, Ericssonstraat 17, 5121 MK
aanpassen productiehal (inbrengen kraan-

baan, 3 dockhuizen, sectionaaldeur)
26 maart 2020, Augustinastraat 28, 
5126 GK
verbouwen woning
27 maart 2020, Mangrovelaan 1, 5121 CR
verbouwen woning 
30 maart 2020, Tuinstraat 62-60A, 5121 EK
uitbreiden berging

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. 

Geweigerde omgevingsvergunning met 

reguliere procedure 

26 maart 2020, Dongenseweg 50, 5121 PD
plaatsen erf- of perceelafscheiding

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, Stationsplein 1, 5121 EA
saneren asbest

2 april 2020, Laagstraat 33,5121 ZD
slopen en saneren van asbest

Melding akkoord 

19 maart 2020, Ericssonstraat 2B en 2L, 
5121 ML
(gewijzigd) brandveilig gebruik bedrijfsge-

bouw

16 maart 2020, Tinnegietersweg 1, 
5121 RH
veranderen bedrijf
16 maart 2020, Phantom 16 in Gilze ( sec-

tie 0 1437,  vernummerd van 0 1122)
starten bedrijf

27 maart 2020, Statenlaan 24, 5121 HD
aanleg gesloten bodemenergiesysteem 

30 maart 2020, Aalstraat 8, 5126 CR
aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeen-

te Gilze en Rijen; gelet op artikel 4 lid 3 van 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloop-

afval; maken bekend, dat bij hen op 24-03-
2020 de volgende melding in het kader van 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloop-

afval is ingekomen:
- Voor de locatie Altenaweg 8 te Gilze; 

door Hendrickx Grondwerken B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de pe-

riode van week 16 tot en met week 28 van 
2020, voor naar verwachting hoogstens 3 
dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloop-

afval bevat onder meer voorschriften ter 
beperking van geluids- en stofhinder. Het 
is niet mogelijk tegen deze kennisgeving 
bezwaar te maken. Deze dient slechts ter 

informatie.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Generaal Maczek tocht: datum gewijzigd 

van 12 april 2020 van 14:00 uur tot 16:00 
uur naar 12 juli 2020 van 14:00 uur tot 
16:00 uur in Rijen.

Verleende vergunningen APV 

en bijzondere wetten 
Exploitatievergunning Verzenddatum 1-4-

2020 Bavelseweg 165 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 Bavelse-

weg 165 Molenschot verleend op 1-4-2020

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


