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Regionale energie- en klimaatstrategie
Opgaven in goed overleg verdeeld, uitdaging samen verder uitwerken

Gezamenlijk hebben de gemeenten in de regio Hart van Brabant de con-

cept-Regionale Energie en Klimaatstrategie gepresenteerd. Het concept-bod 
is de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het klimaatakkoord. 
Iedere gemeente heeft een deelopgave. Alle deelopgaven samen moeten 
er voor gaan zorgen dat de regio de afspraken uit het nationale klimaat-
akkoord nakomt. 

De opgave van Gilze en Rijen richt zich naast zon op daken, energiebe-

sparing en een beperkte opgave voor zonnevelden, op klimaatadaptatie 
en biodiversiteit.  Wethouder Ariane Zwarts: “Deze opgave past bij onze 
gemeente en sluit aan op de koers uit ons koersdocument Duurzaam Gilze 
en Rijen. Dit is onze uitdaging in de regio.” Tot de opgave behoren onder an-

dere maatregelen te treffen waardoor de gevolgen van hoosbuien, droogte 
en hittestress beter opgevangen kunnen worden. Daarnaast zetten we in 
op herstel van biodiversiteit en het stimuleren van gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen. Deze maatregelen moeten uiteindelijk effect hebben voor 
de gehele regio.

Om deze opgave uit te voeren is geld nodig. “Op welke wijze we de kli-
maat-adaptieve opdracht kunnen gaan uitvoeren is een grote uitdaging. 
Maar ook hoe we deze moeten gaan betalen. Dit is een eerste start daartoe 

en daarom is het logisch dat in het vervolg meer duidelijk wordt hoe we hier 
vorm aan kunnen gaan geven. Gezien de wijze waarop we de concept-REKS 
hebben opgesteld, heb ik er alle vertrouwen in dat we in regionaal verband, 
met respect voor de uitdaging waar elke gemeente mee te maken heeft, 
het goede gesprek hierover kunnen voeren.”

Nadat de gemeenten in de Regio Hart van Brabant zich hebben uitgesproken 
over de concept-REKS heeft de regio nog bijna een jaar de tijd om de REKS 
af te ronden en afspraken te maken over de opgaven die elke gemeente 
voor zich heeft. In het voorjaar van 2021 zijn de gemeenteraden aan zet 
om de definitieve REKS vast te stellen. De regio stuurt het definitieve bod 
daarna aan het ministerie van Economische Zaken.

Innoveren voor en mét de jeugd, juist tijdens de 
coronacrisis
Het innovatienetwerk heeft de actie #jebent-
nietalleen#innovatienetwerkjeugd opgezet. 
Komende weken halen zij verhalen op van kin-

deren, jongeren, ouders, vrijwilligers, jonge man-

telzorgers en professionals. Over nieuwe ideeën 
en oplossingen die ontstaan, maar ook over situ-

aties waar het mis dreigt te lopen! Iedereen met 
een mobiele telefoon kan meedoen! Met de vi-
deoberichten die het innovatienetwerk ophaalt, 
willen zij vooral delen, verbinden en inspireren 
om de situatie voor de jeugd in de regio Hart 
van Brabant veiliger en beter te maken tijdens 
de coronacrisis. 

Bekijk de eerste video https://www.youtube.
com/watch?v=hTAzX-7ZnPc

Een verhaal? Laat het weten! 

Het Innovatienetwerk is nog steeds op zoek naar 
nieuwe verhalen van kinderen, jongeren, ouders, 
vrijwilligers, jonge mantelzorgers en professio-

nals. Over nieuwe ideeën en oplossingen die 
ontstaan, 
maar ook over situaties waar het even niet zo 
lekker loopt! Hier leest u hoe dit werkt:  htt-

ps://www.innovatienetwerkjeugd.nl/activitei-
ten/181-jebentnietalleen-innovatienetwerk-

jeugd. 

Onderhoudsbeurt 
bergingsvijver hoek 
Schorsstraat/Hannie 
Schaftlaan
De afgelopen dagen hebben we het gebied rondom de bergingsvijver hoek 
Schorsstraat/Hannie Schaftlaan in Rijen een flinke onderhoudsbeurt gege-

ven. Dit was na de aanleg van de rondweg niet meer gebeurd.

Het bosplantsoen hebben we uitgedund en we hebben het gras gemaaid; 
en ook het gras in de vijver. Hierdoor kan de vijver weer het overtollige 
regenwater opvangen.

Voordat we met de werkzaamheden begonnen hebben we onderzocht of 
dit niet schadelijk was voor de beplanting en dieren. 
Meer weten? Kijk op www.gilzerijen.nl. 

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 7 en 14 april 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. 

College beantwoordt raadsvragen

Er zijn raadsvragen gesteld over de opvang van 
kwetsbare kinderen. Het college heeft de ant-
woorden vastgesteld.

Corona: richtlijn omgevingsdialoog schriftelijk 
afhandelen
Mensen met een (bouw)plan in de gemeente 

vragen we om eerst te overleggen met de buren. 
Dit noemen we de omgevingsdialoog. Een omge-

vingsdialoog is verplicht als het plan ingrijpend 
is en invloed heeft op de mensen die in de buurt 
wonen en werken. Het gaat om (bouw)plannen 
die niet in het bestemmingsplan passen dat er 

nu is. Vanwege de coronarichtlijnen vanuit het 
RIVM is het nu niet mogelijk om een mondelin-

ge omgevingsdialoog te voeren. Omwille van de 
voortgang van projecten heeft het college ervoor 
gekozen om de te voeren omgevingsdialoog tij-
delijk niet mondeling maar schriftelijk te doen, 
totdat de huidige landelijke richtlijnen van het 
RIVM opgeheven worden. Ook hebben mensen 
met een plan de mogelijkheid om een digitale 
begeleiding te geven bij de dialoog. Zo kunnen 
projecten toch doorgang vinden, verkleinen we 

de economische schade en is er toch de ruimte 

om een reactie in te dienen.

Principeverzoek Nieuwstraat 51a in Gilze

Een inwoner heeft het voornemen om een pand 
aan de Nieuwstraat in Gilze te verbouwen en er 

twee patiowoningen van te maken. Het college is 
bereid om in principe medewerking te verlenen 
aan de beoogde functiewijziging en geeft een 
aantal randvoorwaarden mee.

Principeverzoek Stappenakker 10 in Molenschot

Een inwoner heeft het voornemen om een pand 
aan de Stappenakker in Molenschot te verbou-

wen en er twee woningen van te maken. Het 
college is bereid om in principe medewerking 
te verlenen aan de beoogde functiewijziging en 
geeft een aantal randvoorwaarden mee.

Wethouder Vermorken benoemd tot buiten-

gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Wethouder David Vermorken is benoemd tot 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand.

Gemeenteraadsvergadering  
23 april online te volgen
Op donderdagavond 23 april 2020 verga-

dert de gemeenteraad. De vergadering be-

gint om 19.30 uur. De raad vergadert deze 
keer zonder publiek, vanwege de maatre-

gelen tegen het coronavirus. Er zijn maar 
14 raadsleden aanwezig, de voorzitter en 
de griffier. De wethouders schuiven pas aan 
wanneer dat nodig is. Mensen die in willen 
spreken kunnen dat schriftelijk doen. De 
vergadering is rechtstreeks te bekijken via 
https://vimeo.com/event/35552. Iedereen 
is van harte welkom om mee te kijken en 
luisteren.

Wat staat er op de agenda?

Op de agenda staan onder andere raads-

voorstellen over het herinrichten van di-

verse straten in Rijen en in Gilze en het 
verhogen van het bedrag voor duurzaam-

heidsleningen.
De volledige agenda voor de vergadering 

staat op gilzerijen.raadsinformatie.nl. 

Hoe kunt u de vergadering vanuit huis 

volgen?

De vergadering is zonder publiek, maar de 
vergadering is vanaf 19.30 uur wel recht-
streeks te bekijken via https://vimeo.com/
event/35552.

Hoe kan ik schriftelijk inspreken over 
onderwerpen die op de agenda staan?

In alle vergaderingen kunt u gebruik ma-

ken van het spreekrecht als het gaat over 
de onderwerpen die op de agenda staan. 
Deze keer is dat een schriftelijk spreekrecht. 
U kunt uw tekst mailen naar joep.timmer-
mans@gilzerijen.nl. U kunt dit doen tot 
donderdag 23 april 2020 12.00 uur. Teksten 
die de griffie na dit moment ontvangt, kun-

nen helaas niet meer ingebracht worden in 

de vergadering.

Actuele informatie coronacrisis 
en maatregelen gemeente
Volg ons op Facebook of kijk op www.gilzerijen.nl voor actuele informatie en maatregelen van onze 
gemeente. Of bel ons via 14 0161.

Wilt u meer informatie over het Corona virus of de maatregelen van de Nederlandse overheid?
Kijk dan op www.rivm.nl of bel het landelijke informatienummer 0800-1351.
U kunt ook bellen naar het publieksnummer van GGD Hart voor Brabant  088-1351.

Ronde van Spanje (La Vuelta) 
niet in augustus door Gilze en 
Rijen
De Ronde van Spanje (La Vuelta) is dit jaar 
niet in augustus. Reden is dat de Tour de 
France is verplaatst; die is nu van 29 augus-

tus tot 20 september 2020. Helaas worden 
dus ook de Nederlandse Vuelta-etappes, 
waaronder die van 16 augustus door onder 

meer Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gil-
ze en Rijen, niet in dat weekend verreden. 
“De Corona-crisis heeft de hele sportwereld 
deze zomer op zijn kop gezet en dit treft 
ons nu ook. We zijn niet het enige sporteve-

nement dat verschoven wordt of mogelijk 
verschoven wordt. Een concrete datum is 
er echter niet, dus wat dat betreft moeten 
we nog even afwachten", aldus Martijn van 
Hulsteijn van La Vuelta Holanda. De UCI 
overlegt de komende weken met de Spaan-

se organisatie over een nieuwe datum voor 
La Vuelta 2020. Zodra deze bekend is, zullen 
de consequenties hiervan moeten worden 
onderzocht door de Spaanse en Neder-

landse projectorganisatie. Pas dan weten 
we ook wat dit betekent voor de doorkomst 
in onze gemeente. Meer informatie vindt u 
op www.lavueltaholanda.com.

Denk jij mee? Nieuwe speeltoestellen 

op het Oranjeplein Rijen

De speeltoestellen van de speelplek op het Oranjeplein gaan we vervangen. Woon jij hier in de buurt 
en wil je ook mee bepalen wat er terug komt? Stuur vóór 28 april een mail naar JoyceKabel@abg.nl 
en wij leggen je uit hoe je mee kunt bepalen wat er terug komt. Als je rond het plein woont, hebben 
je ouders hierover een brief gehad.



Bekendmakingen

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

ten met ingang van 25 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
Pastuszak, A. 01-01-1992
Noij, M.H.G.A.  16-10-1947

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 25 
maart 2020. Dit houdt in dat deze personen 
worden ingeschreven op het adres waar ze 

daadwerkelijk verblijven.

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

Bezwaar maken

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
Pfundt, W.C.F.M. 31-10-1968
Olszewski, P.  13-01-1983

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.

Omgevingvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

9 april 2020, Wilhelmina Druckerstraat 4, 

5122 BC

uitbreiden overkapping
13 april 2020, Stationsstraat 53, 5121 EB
wijzigen gevel kleur
14 april 2020, Riekevoort 33, 5121 SB

plaatsen verhoogde schutting
14 april 2020, Burgemeester Sweensplein 

18, 5121 EM

uitbouwen achterzijde woning
15 april 2020, Kennedylaan 1, 5121 AA

kappen bomen

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 april 2020, Sportparkweg 21, 5121 MP

verbouwen MFA-gebouw
16 april 2020, Bessemeindseweg 22A, 

5126 AZ

bouwen werktuigenloods 

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

8 april 2020, Burg van Mierlostraat 22, 

5126 CL

saneren asbest

16 april 2020, Prinsenbosch 8, 16, 17, 18, 

5121 NC en 24, 31, 34 en 63, 5126 ND

saneren asbest en gedeeltelijk sloop 

Melding akkoord

8 april 2020, Sint Annastraat 30, 5124 NM

aanleg gesloten bodemenergiesysteem
9 april 2020, Sint Annastraat 32, 5124 NM

aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-

tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Fazantendrift 54 in Gilze. 
Hierbij is rekening gehouden met artikel 
18, eerste lid onder d, van de Wegenver-
keerswet 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.

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.

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

U vindt alle volledige 

officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/

bekendmakingen

Start keukentafel-
gesprekken 
met eigenaren 
vrijkomende of 
vrijgekomen 
agrarische 
bedrijfslocaties
We zijn druk bezig met de aanpak voor vrijko-

mende of vrijgekomen agrarische bedrijfslo-

caties (vab’s). Dit doen we onder de paraplu 
‘Plattelandsontwikkeling’ en in samenwer-

king met de  gemeenten Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau. Een belangrijke stap in het 
ontwikkelen van nieuw beleid is het voe-

ren van keukentafelgesprekken met de vab- 
eigenaren. Het doel daarvan is het in kaart 
brengen van behoeftes en wensen en zoeken 
naar maatwerkoplossingen. Aanmelden voor 
deze vrijwillige gesprekken kan via: keuken-

tafelgesprek@abg.nl. Meer informatie hier-

over vindt u op onze site www.gilzerijen.nl.  
Binnenkort krijgen vab-eigenaren een brief met 
meer informatie.


