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Maandag 4 mei aangepaste dodenherdenking - 
burgemeester Alssema houdt toespraak
Oproep: hang vlag halfstok

Op maandag 4 mei is het nationale dodenher-
denking. Dit jaar met extra aandacht vanwege 
de 75 jarige bevrijding.  Normaal houden we dan 
een stille tocht met aansluitend een herdenking 
op de begraafplaats. Vanwege de maatregelen 
om de gevolgen van het coronavirus te beperken, 
kan dat niet. Ook de landelijke herdenking is aan-
gepast aan de huidige maatregelen.
Daarom hebben we gekozen voor een alternatief 
programma dat toch recht doet aan alle burgers 
en militairen die in Nederland of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties.

Toespraak burgemeester

Burgemeester Derk Alssema neemt eerder die 
dag een toespraak op en legt een krans bij het 
monument. U kunt de opnames bekijken via 

Hallo GilzeRijen tv om 15.00 uur. Herhaling elke 
twee uur.
De opnames zijn vanaf die tijd ook te bekijken op 
de facebookpagina van Hallo GilzeRijen, www.
facebook.com/hallogilzerijen en op onze eigen 
facebookpagina www.facebook.com/gilzerijen.
nl. Ook op onze website staat vanaf die dag een 
link www.gilzerijen.nl.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u laten zien dat u aan de oorlogsslachtoffers 
denkt? Dat kan door thuis de Nederlandse vlag 
halfstok te hangen. Mag dat anders pas vanaf 
18.00 uur, nu is het verzoek om dat de hele dag 
te doen. 
U kunt die dag ook bloemen bij het oorlogsmo-
nument leggen, als u daar behoefte aan hebt. 
Dat oorlogsmonument staat op de begraafplaats 
in Gilze (Kerkstraat).  Houd daarbij wel rekening 

met de regels van het RIVM. Zijn er al mensen bij 
het oorlogsmonument?  Geef hen rust en ruimte. 
Houd anderhalve meter afstand en  wacht tot 
zij weg zijn. 

Laten we samen herdenken in verbondenheid!

Vier 75 jaar vrijheid thuis
Dit jaar vieren we in Nederland 75 jaar vrijheid. 
In deze periode van binnenshuis blijven, is het 
juist een mooi moment om bij onze vrijheid stil te 
staan. Hier dus dé tips om vanuit huis 75 jaar vrij-
heid te herdenken en vieren! Lees bijvoorbeeld 
persoonlijke levensveranderende oorlogsver-
halen, bekijk mini-documentaires van Omroep 
Brabant of neem een virtueel kijkje bij Brabantse 
locaties en ‘De kunst van vrijheid’ route. Voor 
een overzicht van alle thuisactiviteiten verwijzen 
we u naar onze website.

Korte film ‘Vrij in Gilze en Rijen - 75 jaar vrijheid
Op www.gilzerijen.nl kunt u kijken naar korte film 
’Vrij in  Gilze en Rijen – 75 jaar vrijheid.
We zonden deze film begin van dit jaar uit.

Bevrijdingslint ’75 jaar bevrijding’ in gemeente 

Gilze en Rijen nog steeds te zien
Door heel de gemeente hangen bevrijdingslin-
ten 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 
basisschoolleerlingen over wat ‘vrijheid’ voor 
hen betekent. Bewonder ze allemaal! 

Beste inwoners van Gilze en Rijen,

In de strijd tegen het coronavirus zijn de mees-
te maatregelen verlengd naar 19 mei. Handen 
wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswer-
ken, afstand houden - alle maatregelen die de 
deskundigen ons adviseren - zijn verlengd. Wel 
komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen 
en jongeren.

Veel waardering

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam 
de goede kant op. Er worden nog steeds mensen 
in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, 
maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Me-
dewerkers in de zorg, vrijwilligers die zich voor 
andere inwoners inzetten en mantelzorgers doen 
hun uiterste best om iedereen de zorg te geven 
die zij nodig hebben. Ik heb enorm veel waarde-
ring voor uw inzet.

Stapjes zetten
Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er 
nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. 
Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten 
combineren met de schoolbegeleiding van hun 
kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jonge-
ren die hun school, sport en spel missen. Dat is 
de verdienste van ons allemaal: omdat we ons 
aan de maatregelen houden, kunnen we kleine 
stapjes zetten. In onze gemeente hebben veel 
ondernemers en bedrijven het moeilijk door de 
coronamaatregelen. Hopelijk ontstaat er ook 
snel ruimte om meer bedrijvigheid toe te staan in 
bijvoorbeeld de contactberoepen en de horeca. 

Corona raakt ook onze gemeenschap

Helaas raakt het coronavirus ook onze gemeen-
schap. Mensen zijn ziek of ziek geweest. Ik wens 
hen een voorspoedig herstel toe. We betreuren 
ook het overlijden van meerdere inwoners aan 
de gevolgen van het coronavirus. Dat raakt me 
en doet me pijn. Ik wens alle nabestaanden veel 
sterkte toe in deze voor hen extra moeilijke tijd.

Milieustraat 

In lijn met de corona-maatregelen hielden we in 
de afgelopen weken de milieustraat dicht. Nu de 
coronamaatregelen effect hebben, ontstaat er 
ruimte om de milieustraat medio weer te ope-
nen. Voor we open gaan, treffen we eerst maat-
regelen om dat veilig en verantwoord te kunnen 
doen. U leest er meer over op deze pagina. 

Ook al is het soms moeilijk, houd u aan de maat-
regelen. Hou vol. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Gilze en Rijen,
D.A. (Derk) Alssema

In verband met de komende feestdagen 
zijn het KCC en het gemeentehuis in Rijen 
gesloten op: maandag 4 en dinsdag 5 mei. 

Gratis online cursussen  
voor alle Brabanders! 
Door het coronavirus werken veel mensen 
thuis. Dat brengt uitdagingen met zich mee, 
maar creëert ook kansen. Juist nu wordt 
het duidelijk dat werk en de arbeidsmarkt 
veranderen. Dat betekent dat u stil hoort 
te staan bij uw eigen ontwikkeling. Brabant 

Leert biedt alle Brabanders gratis toegang 
tot meer informatie en een groot aanbod 
van online-cursussen. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Kijk snel op de website 
www.brabantleert.nl. 

Uitbreiding van dienstverlening per 28 april 2020
Vanaf dinsdag 28 april kunt u weer voor alle pro-
ducten in het gemeentehuis terecht. We zijn ook 
weer vaker open. Natuurlijk blijven de afspraken 
en maatregelen tegen verspreiding van het co-
ronavirus gelden. 
De afspraken zijn:
• U kunt alleen volgens afspraak terecht; dat 

geldt ook voor het afhalen van producten. 
• U kunt alleen telefonisch een afspraak maken
• Er zit 10 minuten ruimte tussen twee afspra-

ken

• Wij vragen u zich te houden aan de algemene 
maatregelen van het RIVM: houd minimaal 
1,5 meter afstand; blijf thuis als u klachten 
heeft etc. 

• Medewerkers desinfecteren de handen en 
de gebruiksvoorwerpen minimaal 1 maal 
per uur.

De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag 08.30 tot 12.00 uur
Dinsdag 08.30 tot 12.00 uur

Donderdag  08.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 16.00 uur
17.00 tot 19.00 uur 

Vrijdag  08.30 tot 12.00 uur
Voor een afspraak kunt u bellen met 14 0161.

Vervolg

De bovenstaande aanpassingen gelden in ieder 
geval tot 20 mei. Daarna bekijken we of we de 
openingstijden opnieuw kunnen verruimen. Dat 
is afhankelijk van de landelijke maatregelen.

Milieustraat weer open. 
Alleen op afspraak!
De milieustraat aan de Parallelweg 36 in 
Rijen gaat vanaf woensdag 29 april weer 
open. Voorlopig werken we alleen op af-
spraak. Uitzondering daarop is groenaf-
val. Daarvoor is geen afspraak nodig. We 
werken met tijdblokken van 20 minuten. 
Alleen zo kunnen we voldoen aan de richt-
lijnen van het RIVM. Aan de hand van de 
resultaten en ontwikkelingen rondom het 
coronavirus kijken we hoe we verder gaan. 

Waar moet ik rekening mee houden?

• U kunt alleen op afspraak naar de 
 milieustraat komen. Zonder afspraak stu-

ren wij u terug.
• Voor het aanbieden van groenafval hoeft 

u geen afspraak te maken.
• U maakt een afspraak door een dag 

voor uw bezoek aan de milieustraat van 
maandag tot en met donderdag tussen 
08.30 en 17.00 uur te bellen naar tel. 
088-3821397. Vrijdag kan dat van 08.30 
tot 12.00 uur.

• U meldt zich aan voor een tijdblok. Volg-
orde van bellen is daarbij leidend. Per 
tijdblok van 20 minuten laten we vijf 
klanten toe. U hebt 20 minuten tijd om 
uw afval aan te bieden.

• Bij het maken van een afspraak geeft u 
uw kenteken op. Neem uw milieupas 
mee bij uw bezoek.

• U mag meerdere afvalsoorten aanbie-
den. Sorteer thuis goed uw afval. Zo 
bespaart u tijd op de milieustraat. Dat is 
veiliger voor uzelf en voor de medewer-
kers.

• Kom zeker niet als u zich ziek voelt, of als 
u koorts heeft.

Dit is de werkwijze op de milieustraat

• U kunt alleen komen op het afgesproken 
tijdstip, NIET 5 a 10 minuten vroeger of 
later.

• Blijf in uw auto zitten tot u aan de beurt 
bent.

• Maximaal 2 personen per auto. Mede-
werkers van de milieustraat mogen u niet 
helpen met tillen. Kinderen mogen niet 
op het terrein.

• U kunt alleen met pin betalen. Contact-
loos betalen is mogelijk als uw pinpas 
daarvoor geschikt is. Betalen met uw mi-
lieupas is dus niet mogelijk, ook al staat 
daar saldo op!

• Houd minstens 1,5 meter afstand van 
andere bezoekers en medewerkers.

• Er mag maximaal een voertuig bij een 
container lossen.

• Heeft u hulpmiddelen (schop, borstel, 
etc) nodig voor het lossen van afval? 
Breng deze dan zelf mee.

Op deze tijden kunt u terecht
U kunt terecht van dinsdag tot en met za-
terdag van 08.30 tot 13.00 uur.
Langer is niet mogelijk, omdat we dan de 
containers moeten legen.

De tweede #jebentnietalleen-
video van het Innovatienetwerk 
jeugd staat online
Het Innovatienetwerk heeft de actie #je-
bentnietalleen #innovatienetwerkjeugd 
opgezet. Komende weken halen zij ver-
halen op van kinderen, jongeren, ouders, 
vrijwilligers, jonge mantelzorgers en profes-
sionals. Over nieuwe ideeën en oplossingen 
die ontstaan, maar ook over situaties waar 
het mis dreigt te lopen! Iedereen met een 
mobiele telefoon kan meedoen! 

Met de videoberichten die het Innovatie-
netwerk ophaalt willen zij vooral delen, ver-
binden en inspireren om de situatie voor de 
jeugd in de regio Hart van Brabant veiliger 
en beter te maken tijdens de coronacrisis. 
Bekijk de tweede video op het youtube-ka-
naal van Innovatie Netwerk Jeugd Regio 
Hart van Brabant.

www.gilzerijen.nl 

Prik tegen Meningokokken 
ACWY voor tieners
De prikronde voor de prikken tegen DTP/
BMR, HPV en Meningokokken ACWY zou 
eind maart beginnen. Door het coronavirus 
gaat deze vaccinatieronde niet door. Voor 
de vaccinatie tegen Meningokokken ACWY 
nodigt de GGD jongeren uit vóór 1 juli 2020 
voor een individuele afspraak. De GGD 
plant de prikken tegen DTP en BMR voor de 
9-jarigen en de HPV-prik voor meisjes van 
13 jaar opnieuw, in het najaar van 2020.

Waarom gaat deze vaccinatie wel door?
Voor tieners is het belangrijk dat zij de prik 
tegen meningokokken krijgen. Zij hebben 

nog niet eerder een vaccinatie tegen me-
ningokokken gehad en lopen daardoor risi-
co op meningokokkenziekte. Ook is inenting 
belangrijk voor oudere leeftijdsgroepen die 
door het inenten van de jongeren, (indirect) 
beschermd worden. De bescherming van 
het vaccin houdt minstens vijf jaar aan.

Kijk voor meer informatie op de website 
van de GGD: www.ggdwestbrabant.nl. 


