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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 21 en 28 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. 

Raadsvoorstel: verhoog maximale koopsom 

starterslening naar 230.000 euro

Sinds 2018 kent de gemeente een starterslening. 

De Starterslening biedt starters op de koopwo-

ningmarkt de mogelijkheid om op een verant-

woorde manier nét dat beetje extra te lenen 

om een woning te kunnen kopen. De maximale 

koopsom van een woning inclusief verbeterkos-

ten is vastgesteld op € 200.000, - Gelet op de 

huidige huizenprijzen is deze maximale koopsom 

vaak niet genoeg. Daarom stelt het college aan 

de gemeenteraad voor om de maximale koop-

som te verhogen naar € 230.000, - en hiervoor 

een nieuwe verordening vast te stellen.

Tijdelijk afwegingslijn voor principeverzoeken 

zonneweides

De aanleg van zonneweides draagt bij aan duur-

zaamheidsdoelstellingen en de klimaatopgave 

van de gemeente. In de energietransitie is zon-

ne-energie voor de gemeente een belangrijke 

nieuwe energiebron. Vooruitlopend op de Re-

gionale Energie en Klimaatstrategie biedt het 

college met een tijdelijke afwegingslijn alvast 
ruimte aan kansrijke initiatieven. Daar worden 
voorwaarden aan verbonden. Het biedt initia-

tiefnemers een basis om subsidie aan te vragen 
bij SDE (Stimulering Duurzame Energie).

Bouwstenennotitie beleid huisvesting 
arbeidsmigranten

Het college heeft ingestemd met de ‘Bouwste-

nennotitie huisvesting arbeidsmigranten’. Deze 
notitie gaat over de huisvesting van arbeidsmi-
granten, die hier tot maximaal 3 jaar werken en 

verblijven. De notitie bevat de bouwstenen voor 
het toekomstige beleid. Daarbij legt het college 
een aantal keuzes voor aan de raadscommissie 

Ruimte. De gemaakte keuzes per bouwsteen vor-

men de basis voor het op te stellen beleid voor 

de huisvesting van arbeidsmigranten.

Ratten zijn gek op eten en rotzooi!
Bruine en zwarte ratten zijn gek op eten en rot-
zooi. Ze worden steeds meer gesignaleerd in 

onze gemeente. Aandacht dus voor het voeren 

van dieren en het opruimen van uw tuin.

De gemeente bestrijdt dierplagen die overlast 

veroorzaken in de openbare ruimte. Voor over-

last in en rondom uw woning bent u zelf verant-

woordelijk. We kunnen u wel helpen. Voor de 

bestrijding van ratten in en rondom uw woning 
hebben wij een overeenkomst met het Brabants 

Afval Team  (BAT) in Tilburg. Ervaart u overlast 
meld dit dan via www.gemeentegilzerijen.nl/

rattenoverlast 
Daar leest u ook wat het BAT voor u kan doen.

Wat kunt u doen om overlast te voorkomen?

Om te voorkomen dat u ratten (en muizen) in 
en om het huis krijgt, kunt u het volgende doen: 

• Geef vogeltjes, kippen of konijnen niet te veel 

eten. En zorg ervoor dat het voer niet op de 

grond blijft liggen.
• Voorkom dat ratten bij het voer kunnen.
• Zorg dat ratten (en muizen) niet naar binnen 

kunnen; smeer alle gaten dicht of zet ze dicht 

met gaas. Dit geldt óók voor de open stoot-

voegen in het metselwerk.

Corona: gemeente kiest voor stabiele subsidies 
voor verenigingen 
In 2019 evalueerde de gemeente Gilze en Rijen 

het bestaande subsidiebeleid. Het was de be-

doeling om aan de hand van de conclusies en 

aanbevelingen in 2020 het subsidiebeleid aan te 

passen. Op het eerste gezicht ging het vooral om 

technische wijzigingen, maar nu blijkt dat som-

mige aanpassingen wel degelijk invloed kunnen 

hebben op de subsidieverdeling. Het college 

heeft besloten om in 2020 alleen technische 

aanpassingen te doen die geen effect hebben op 
de subsidieverdeling. Andere aanpassingen op 

basis van de evaluatie pakken we later weer op.

“De corona-maatregelen hebben een enorme 

impact op onze samenleving en dus ook op onze 

verenigingen. Veel verenigingen missen activi-
teiten en inkomsten. Subsidie maakt activiteiten 
mogelijk. Daarom kiezen we voor stabiliteit. We 

doen dit jaar alleen aanpassingen die geen gevol-

gen hebben voor de verdeling van subsidiemid-

delen over de verenigingen die jaarlijks subsidie 

bij de gemeente aanvragen.” vertelt wethouder 

David Vermorken. 

Wat is helpdeskfraude? 
Herkent u helpdeskfraude? Bij helpdeskfraude 
belt een ‘helpdeskmedewerker’ met de mede-

deling dat er een probleem met uw computer 

is. De oplichter dringt aan op het nemen van 

maatregelen om problemen op uw computer te 

verhelpen. Voor die ‘hulp’ betaalt u uiteindelijk 
hoge bedragen aan de oplichter.

Zo voorkomt u het

Engelstalige helpdeskmedewerker? Hang direct 

op, geef nooit toestemming om de computer te 

laten overnemen, installeer geen programma’s 
op verzoek van de beller, maak geen geld over 

op verzoek van de helpdeskmedewerker, waar-

schuw bekenden over deze oplichtingsvorm.
Bent u slachtoffer? Doe dan aangifte.

Inwoners en gemeente vergroenen de 
Hoofdstraat en Dongenseweg in Rijen
Voor de Hoofdstraat en Dongenseweg in Rijen 

hebben we plannen gemaakt voor meer en beter 

groen. De afgelopen weken heeft een aannemer 
in de Hoofdstraat en Dongenseweg plantvakken 

gemaakt en nieuwe bomen geplant. Ondanks de 

beperkte ruimte voor groen, is het toch gelukt 

om de straten groener te maken. Maar we zijn 

nog niet klaar. Samen met inwoners leggen we 

in de komende weken ook tientallen geveltuin-

tjes aan.

 

Meer ruimte voor bomen onder de grond

Een aantal bomen in de Hoofdstraat en Dongen-

seweg groeide slecht. Bomen die slecht groeien 
hebben onder de grond niet genoeg ruimte voor 

hun wortels. Daarom hebben we een aantal bo-

men vervangen en onder de grond grotere groei-

plaatsen gemaakt. In de nieuwe situatie kunnen 

de bomen meer voedsel en vocht opnemen met 

hun wortels, waardoor ze beter groeien. 

Kleurrijke plaatsen met vaste planten

In de Hoofdstraat liggen enkele plaatsen waar we 

elk jaar eenjarige planten zetten, zoals viooltjes. 
In plaats hiervan zetten we hier vaste planten. 
Deze werkzaamheden voert de aannemer bin-

nenkort uit.

Geveltuintjes

Met geveltuintjes worden zelfs de smalste stra-

ten fleurig. De bloemen zorgen voor voedsel voor 
insecten. De Hoofdstraat en Dongenseweg zijn 

op veel plaatsen erg smal. Dan is er weinig plaats 

voor groen, zoals hagen of struiken. Daarom wil-

len we hier geveltuintjes aanleggen. We hebben 

de plaatsen waar ruimte is voor een geveltuin-

tje geïnventariseerd. Eigenaren van gebouwen 

waar dit past, hebben we uitgenodigd om een 

geveltuintje aan te leggen. We hebben veel en-

thousiaste reacties gehad. Vanaf 6 mei legt de 
aannemer de eerste geveltuintjes aan. De bewo-

ners onderhouden de geveltuintjes zelf.

Vergaderoverzicht gemeenteraad Gilze en Rijen 

Op 12 en 14 mei 2020 vinden de vergade-

ringen van de raadscommissies plaatsvin-

den. De commissies vergaderen zonder 

publiek, vanwege de maatregelen tegen 

het coronavirus. De vergaderingen zijn 

thuis live te volgen via een livestream We 

starten om 19.30 uur. Ongeveer een week 

voor de vergaderdatums zijn de agenda's 

met alle stukken te vinden op http://gilze-

rijen.raadsinformatie.nl/  Daar vindt u ook 
de link naar de livestream om de vergade-

ring thuis te volgen.

Inspreken

Er geldt voor de vergaderingen een schrif-

telijke inspreekmogelijkheid; wilt u hiervan 

gebruik maken? Geef dit uiterlijk op de dag 

van de vergadering voor 12.00 uur door 

aan: Joep.timmermans@gilzerijen.nl.

Volg de gemeenteraad op Facebook en 

Twitter!
U kunt de gemeenteraad ook volgen op 

facebook.com/gemeenteraadgilzerijen en 

twitter.com/raadgilzerijen.

Burgerinitiatief WeCareNL: 
bedank de zorg en steun onze 
lokale horeca
Wil je onze lokale zorghelden bedanken en 

direct de lokale horeca te steunen? Burge-

rinitiatief WeCareNL geeft inwoners van 
Gilze en Rijen nu de kans om dat te doen. 

Het idee is simpel: iedereen die de men-

sen in de zorg wil bedanken voor hun werk 

in deze crisistijd, kan een bedrag doneren 
voor het zorgpersoneel in onze gemeente. 

WeCareNL koopt daarvan cadeaubonnen 
bij onze lokale horeca. Daarmee kan het 

zorgpersoneel straks, als de omstandighe-

den het weer toelaten, de waardering ver-

zilveren met een avond uit met vrienden, 

partner of gezin. 

Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: 

met een donatie wordt het zorgpersoneel 
bedankt én de horeca ondersteund. Het 

college vindt dit een prachtig initiatief voor 
onze gemeente en roept inwoners en on-

dernemers op om mee te doen.

WeCareNL is een initiatief van betrokken 
Tilburgers. Het doel is om zoveel mogelijk 

zorgmedewerkers te verrassen met een 

waardebon van 25 euro, te besteden in de 

lokale horeca. Achter de organisatie zitten 
vrijwilligers, geen PR-bureau of marketing-

team. Initiatiefnemer van WeCareNL is 
Tilburger Jordy Sweep. Hij ziet het succes 

van WeCareNL in Midden-Brabant groeien 
en groeien. “Ik ben benieuwd naar de reac-

ties in Gilze en Rijen. Dankzij betrokken be-

drijven en vele publieksdonaties op www.
wecarenl.nl is al een mooie tussenstand 

bereikt. De massale ondersteuning in Mid-

den-Brabant is een fantastische uitkomst!”, 
aldus Jordy Sweep.

Doneren via www.weCareNL.nl is mogelijk 
tot en met 20 mei. U bepaalt zelf hoeveel 

u doneert.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Op 24 april hebben elf inwoners uit onze gemeente van de burgemeester 

gehoord dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Door de maatre-

gelen tegen het coronavirus kregen zij de versierselen nog niet opgespeld. 

Dat komt later dit jaar.

We weten dat er in onze gemeente nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ 
verdienen. Kent u ze? Kom dan nu in actie en meld ze aan! 

Aanmelden

Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Koningsdag een ‘lintje’. Dat ge-

beurt ook in 2021. Daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al op 1 

juli 2020 binnen hebben! U kunt als organisatie of als privépersoon (onder-
steund door een organisatie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen

Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan eerst met Rian Anssems 
van de afdeling Communicatie, telefoonnummer 088-3821202 of mail naar 
riananssems@abg.nl.  Zij kan u vertellen wat er allemaal bij komt kijken.

Informatie vooraf 
Wilt u vooraf wat meer informatie over aanvraagprocedure, voorwaarden, 
beoordeling van de aanvraag en afwikkeling, ga dan naar www.gilzerijen.

nl/onderscheiding of kijk op www.lintjes.nl

Verbod op recreatief nachtverblijf opgeheven 
De voorzitters van de Brabantse veiligheids-

regio’s hebben besloten om vanaf 29 april het 
verbod op recreatief nachtverblijf op te heffen. 
Dat betekent dat in een B&B, op een camping of 
vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan 
en mag. Ook een kamer huren mag weer. Met 

een vriendengroep een huisje of caravan huren 

is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op recre-

atieverblijven blijft gesloten. Ook het verbod op 
samenkomsten blijft gelden. 

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de 
volgende voorwaarden:

• Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats 

op een camping, of een vaste ligplaats in een 

jachthaven mogen in hun huisje, caravan of 

boot overnachten als ze een eigen douche en 

toilet hebben.

• Particulieren die een huisje, een ingerichte 
tent of caravan huren op een camping of va-

kantiepark, mogen daar verblijven als de ac-

commodatie een eigen sanitaire voorziening 
heeft.

• Ook is het mogelijk om met een toercaravan 

op een camping te staan als hierop een aparte 

sanitaire voorziening staat.

• Campers met eigen sanitair mogen op een 
camping of vakantiepark staan. Bij het legen 
van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter 

afstand houden van andere vakantiegangers.
• Overnachten in de camper langs de openbare 

weg is niet toegestaan.

• Supermarkten op campings en vakantieparken 
mogen open zijn als het mogelijk is om daar 

1,5 meter afstand te houden tussen de klan-

ten. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid 

om boodschappen te bestellen en te laten 

bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke 
boodschappen gedaan worden bij de super-

markt in de omgeving. Doe noodzakelijke 

boodschappen alleen en vooral niet met het 

hele gezin.

• Horecavoorzieningen blijven gesloten. Wel 

is het mogelijk om een afhaalservice aan te 
bieden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar 

het ‘statement voorzitters veiligheidsre-

gio’s van 29 april’: https://www.vrmwb.nl/
Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona. 



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 26 februari 2020 op 
grond van art 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-

derstaande persoon naar een onbekend 

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.

Geslachtsnaam 

en voorletters  Geboortedatum
Cesur, H. 10-7-1973

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
Nauras Gazi Attiea Alkaby 20-04-1979
Banen Abdul Kadhim Sooballah 
Al Saadi 28-02-2007
Kaviyani Baghbaderani, P. 23-09-1983
Perebasova, I. 18-10-1979
Kuts, L. 13-11-2001

Kuts, I. 02-10-2003

Perebasov, M.V. 06-12-2017
Perebasov, V.A. 23-03-1976
Da Silva Piña, I.S. 07-01-2013
Piña, S.S. 01-02-1990

Da Silva Paredes, R.J. 03-04-1985

van Roestel, J.A. 25-02-1992

King, J.L. 18-03-1993
Elem, Z. 09-12-1996

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.
 

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 20 april 

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 loca-

tie nabij Stationsstraat 82 te Rijen, Haans-

bergseweg 27 te Rijen en voor de locatie te 
hoogte van Voortstraat 2 te Gilze. 

Het college van burgemeester en wethou-

ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
de Alphenseweg in Gilze opnieuw in te 

rechten. Op de Alphenseweg wordt een 

maximumsnelheid van 30 km/uur inge-

steld. De voorrangskruispunten met de 

Lochtstraat, Groenvoort, Kerkstraat en 
Hengelstraat worden opgeheven. Dit ge-

beurt door de borden A1 30(zone) en A2 
30(zone) te plaatsen en de borden B04, 
B05 en B06 te verwijderen, overeenkomstig 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 

en Verkeerstekens (RVV) 1990 en de mar-

kering te verwijderen, een en ander zoals 

op de bij dit besluit behorende tekening is 

aangegeven.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 

via de Staatscourant op internet. Het ver-

keersbesluit is te vinden op www.officie-

lebekendmakingen.nl. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht binnen 6 weken na publica-

tiedatum in de Staatscourant bezwaar ma-

ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

16 april 2020, Klein Zwitserland 8, 5126 TA

aanleggen loopbrug

16 april 2020, Emilie Knappertstraat 19, 

5122 BS

kappen boom

20 april 2020, Van Heinsbergstraat 49, 

5126 HL
uitbreiden woning

22 april 2020, Rubenspark 36, 5121 WP
bouwen overkapping

23 april 2020, Nieuwstraat 63 en 63A, 
5126 CB

verbouwen pand tot 2 woningen

24 april 2020, Atalanta 31, 5121 MR

kappen boom

24 april 2020, Windvang 38, 5126 VS

wijzigen voorgevel

25 april 2020, Heistraat 4, 5121 JL
bouwen leerlooierij met woning

28 april 2020, Belle van Zuylenstraat 1, 

5122 LG 
plaatsen erfafscheiding

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

20 april 2020, Stationsstraat 53, 5121 EB
wijzigen gevelkleur

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 omgevingsvergunningen met 

reguliere procedure 

16 april 2020, Pastoor Gillisstraat 147 G, 
5121 CD

plaatsen opbouw op garage

21 april 2020, Provinciënbaan 8, 5121 DL
bouwen bedrijfspand en aanleggen 4 uit-

ritten
24 april 2020, Trees Kinstraat ong, kavel 

34, 5122 CM

bouwen huis met werkplaats/kantoor

28 april 2020, de Wittstraat 63, 5121 HP
plaatsen dakkapel en verwijderen draag-

muur

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. 

Ontwerpbeschikking Wabo
Burgemeester en wethouders zijn van plan 
om op verzoek, in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, de 

vergunning te verlenen voor:

Heistraat 13A, 5121 JK, oprichten onbe-

mand tankstation voor afleveren vloeibare 
motorbrandstoffen (benzine en diesel) aan 
derden. 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 

stukken zijn met ingang van donderdag 30 

april tot en met woensdag 10 juni 2020 in 

te zien bij de gemeente Gilze en Rijen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder 
een zienswijze over het ontwerp naar 

voren brengen. Een schriftelijke zienswij-
ze richt u aan de Omgevingsdienst Mid-

den- en West-Brabant (OMWB), Postbus 
75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal 
indienen is ook mogelijk via: info@omwb.
nl (onder vermelding van het zaaknummer 

19022033).

Volledige meldingen

17 april 2020, Schaapsdijk 7, 5126 PK
saneren asbest

17 april 2020, Pius X-straat 13, 5121 EP
saneren asbest

20 april 2020, Rembrandtlaan 52, 5121 WL
slopen slangentoren

Schoolstraat 35, 5124 RM

saneren asbest

24 april 2020, Dassenburcht 10, 5126 XE
saneren asbest

Ingekomen aanvragen 

vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Reünie 100-jarig bestaan De Bolster op  

9 oktober 2020 van 16:00 uur tot 22:00 uur 
in schoolgebouw De Bolster, Kerkstraat 112 
te Gilze.

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


