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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 toelich-

ting  van 2 en 9 juni 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Perspectiefnota 2021: forse opgaven, onzekere tijden
College Gilze en Rijen kiest voor extra sparen en 
duurzaam investeren 
De gemeente wacht in 2020 en de jaren daarna 

een aantal forse opgaven. Daarbij moeten we 

scherpe keuzes blijven maken om de balans te 

bewaken tussen onze inkomsten en uitgaven. In 

de perspectiefnota presenteert het college een 
pakket aan maatregelen waarmee we bezuini-

gen, maar zeker ook vernieuwen en investeren. 

Daarnaast wil het college meer geld opzij zetten 
om tegenvallers in onzekere tijden op te vangen. 
De behandeling van deze Perspectiefnota in de 
gemeenteraad is op maandag 6 juli 2020.

“We hebben te maken met forse opgaven en 

een onzekere toekomst. We blijven investeren 

in onze vier dorpen. En we blijven voor onze in-

woners en ondernemers een hoog niveau van 

wonen, leven en werken bieden. Zeker nu moe-

ten inwoners en ondernemers op ons kunnen 

rekenen, als de situatie daarom vraagt. Helaas 
kan niemand met zekerheid het verloop van het 

coronavirus en de impact op onze samenleving 

voorspellen. Om de gevolgen op te kunnen van-

gen, is een sterk weerstandsvermogen nood-

zakelijk.”, vertelt wethouder David Vermorken 

(Financiën).

In de eerste Tussentijdse Rapportage 2020 stuurt 
het college al bij op de lopende inkomsten en 

uitgaven voor 2020. Het college vraagt daarin 
geld voor projectvoorbereidingen en geeft aan 
hoe het om wil gaan met extra inkomsten. De 1e 

tussentijdse rapportage 2020 en de Perspectief-
nota 2021 sluiten af op € 36.000,-. In de begro-

ting 2020 was een overschot opgenomen van € 
2.000,-. Dat betekent dat de lopende begroting 
2020 nog altijd sluitend is.

Het grootste deel van de inkomsten van gemeen-

ten komt van het Rijk via de algemene uitkering 
van het gemeentefonds. Het college houdt in de 
Perspectiefnota rekening met een lagere uitke-

ring uit het gemeentefonds. “Er wordt gewerkt 

aan een herverdeling van de middelen, zonder 

dat de omvang toeneemt. De definitieve her-
verdeling van het gemeentefonds weten we pas 

eind december/begin januari. In het kader van 

reëel begroten, houden we in deze Perspectief-
nota al rekening met een aanzienlijk en struc-

tureel nadelig effect”, licht de wethouder toe.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de wettelijke taken op het ge-

bied van zorg, jeugd en werk en inkomen. We 

zien al enige tijd een toenemende vraag voor 
voorzieningen in de Jeugdzorg en de Wet maat-

schappelijke ondersteuning. Gezien de slechte 

economische vooruitzichten verwachten we dat 

meer inwoners een beroep gaan doen op inko-

mensvoorzieningen en participatie. De afgelopen 
12 maanden hebben we al structureel zo’n € 1,7 

miljoen extra opgenomen in onze begroting om 
deze voorzieningen, die zeer belangrijk zijn voor 

onze inwoners, te betalen. 

Er lopen in het sociaal domein projecten af die 

we mogelijk hebben gemaakt met innovatiesub-

sidies. Denk hierbij aan de dorpsverbinder en de 

wijk-GGD ’er. We zijn tevreden over hun inzet en 

effectiviteit en willen dit behouden. Om dit mo-

gelijk te maken, stoppen we met toekennen van 

nieuwe innovatiesubsidies.

Gilze en Rijen is een gemeente met een hoog 
voorzieningenniveau. “Om dit voorzieningenni-

veau op peil te houden, om bezuinigingen van 

het Rijk op te vangen en om de reservepositie 
van de gemeente te versterken, ontkomen we 

niet aan een beperkte lastenverhoging. Het 
alternatief is namelijk het verder schrappen in 
voorzieningen voor onze inwoners. Daarbij ver-

wachten we nog steeds één van de goedkoopste 

gemeenten van Nederland te blijven.” aldus wet-

houder Vermorken.

Rondzwervende blikjes en plastic 
flesjes leveren geld op in juli!
Hebt u ook zo’n hekel aan alle blikjes en 
kleine plastic flesjes die op straat en in 

de natuur liggen? Doe dan mee met onze 

statiegeldactie! In de hele maand juli staat 
in winkelcentrum De Laverije, Wilhelmi-

naplein 30 in Rijen, naast de Jumbo een 
statiegeldautomaat. Daar kunt u blikjes en 
kleine plastic flesjes inleveren.  Ieder blikje 
of flesje is € 0,05 waard. 

Hoe werkt het?

Net als bij een ‘normale’ statiegeldauto-

maat gooi je je flesjes en blikjes in de auto-

maat en komt er een bonnetje uit met een 

totaalbedrag aan statiegeld. Dat bedrag kan 
flink oplopen! Dit bonnetje kun je tot 31 
augustus bij alle winkels in onze gemeente 

inleveren! Deze actie is mogelijk gemaakt 
door gemeente, Jumbo en Albert Heijn in 
Rijen.

Doe mee!
Met deze actie zorgt u voor een schone 
omgeving en kunt u ook nog eens geld 

verdienen! Bovendien kunnen we van de 
grondstoffen uit deze blikjes en flesjes weer 
nieuwe producten maken.  U doet toch ook 

mee! Gaat u op pad? Neem uw werkhand-

schoenen en een afvalzak mee en ga aan 

de slag!  #SamenBewust

Doet u ook mee met Burendag 
op 26 september?
Op Burendag willen het Oranje Fonds en 
Douwe Egberts zoveel mogelijk buren met 

elkaar in contact brengen. Waarom? Omdat 

buurten leuker, socialer en veiliger worden 

als buren elkaar ontmoeten en zich samen 

inzetten voor de buurt. Burendag gaat er dit 
jaar waarschijnlijk iets anders uitzien dan 

andere jaren, vanwege de "anderhalve me-

ter-samenleving". We moeten dan natuur-

lijk wel de dan geldende maatregelen tegen 

verspreiding van het coronavirus in acht ne-

men. U kunt uw activiteit aanmelden via 
https://www.burendag.nl/  Hier kunt u ook 
een vergoeding aanvragen. 

Gemeente legt 
bluswatervoorzieningen aan
Op het Raadhuisplein in Rijen is deze week 
één van de 35 nieuwe bluswatervoorzienin-

gen aangelegd. De gemeenteraad van Gilze en 

Rijen heeft eind 2019 geld vrijgemaakt voor 
de aanleg van deze bluswatervoorzieningen. 

Samen met Brabant Water willen we zo min 

mogelijk drinkwater verspillen. Daarom zorgen 

we voor nieuwe bluswatervoorzieningen in de 

gemeente die gebruik maken van grondwater. 

De plaatsen zijn in goed overleg met de brand-

weer en de veiligheidsregio gekozen. Ze liggen 

in de dorpen én het buitengebied.

Stop ondermijning
Vermoed u de aanwezigheid van een hennep-

kwekerij of drugslab in een pand in het buiten-

gebied of herkent u één of meerdere signalen? 

Blijf er niet mee lopen, maar meld wat u weet 
bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaada-

noniem.nl. Bij meldingen die betrekking hebben 
op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van 

drugsafval, kunt u ook melding doen via milieu-

klachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!
Kijk voor de signalen op www.gilzerijen.nl

Concept Regionale Energie- en Klimaat Strategie 
ligt ter inzage
De regio Hart van Brabant, waar onze gemeente 
deel van uitmaakt, heeft een concept-REKS (Re-

gionale Energie en Klimaat Strategie) gemaakt. 

Hierin staat hoeveel duurzame energie onze 
regio gaat opwekken in de komende tien jaar. 
Het gaat dan voornamelijk over windenergie 
(windmolens) en zonne-energie (zonneparken). 

Daarnaast staat er in wat de warmteopgave is 

van de regio en is er inzicht in de klimaateffec-

ten wateroverlast, droogte, overstromingen en 

hittestress. Het document en alle bijlagen van de 
concept-REKS kunt u inzien via de website van de 
regio: www.regio-hartvanbrabant.nl of bij de ba-

lie van het gemeentehuis in Rijen. U kunt uw op- 

en aanmerkingen op de concept-REKS tot 1 au-

gustus sturen aan duurzaamheid@abg.nl onder 

vermelding van “opmerkingen concept-REKS”. 
Van de concept-REKS is ook een publieksversie. 
Die kunt u downloaden via onze website www.

gilzerijen.nl f via de website van de Regio Hart 
van Brabant. Hier vindt u ook meer informatie. 

Werkzaamheden Raadhuisplein bijna afgerond
Eind maart begon aannemer Schapers aan de 

herinrichting van de kruispunten op het Raad-

huisplein. Ook de nutsbedrijven (gas, water en 

elektra) werkten aan kabels en leidingen. Het 
werk is bijna klaar.

De kruispunten met de Mariastraat en met de 

Regentenstraat zijn klaar. Het verkeer kan hier 
weer door. Er ligt nieuw asfalt, er liggen drempels 

en de voorrangssituatie is veranderd. Fietsers 
moeten hier nu voorrang geven op autoverkeer. 

Het kruispunt met de Nassaulaan is nu afgeslo-

ten. Dit is het laatste kruispunt waaraan gewerkt 

wordt. Daarna is het werk helemaal klaar. Helaas 
is er door langer werk aan de kabels en leidingen 

toch wat vertraging opgelopen. We verwachten 

dat eind juni alles klaar is.

Hoe kan ik winkels en woningen aan het 

Raadhuisplein bereiken?

Tijdens de werkzaamheden leiden we het ver-

keer om. De omleidingsroute is aangegeven met 

gele borden. Winkels, woningen en het gemeen-

tehuis blijven tijdens de werkzaamheden zoveel 
mogelijk bereikbaar. Het parkeerterrein op het 
Raadhuisplein is weer normaal bereikbaar.
De twee bushaltes zijn tijdelijk buiten gebruik. Er 
is geen tijdelijke bushalte. Reizigers kunnen op 
de bus stappen bij het NS-station.

Kent u iemand die een lintje 
verdient?
Kent u iemand in onze gemeente die een 

lintje verdient? Kom dan nu in actie en meld 
ze aan!  Ieder jaar krijgen veel Nederlanders 
rond Koningsdag een ‘lintje’. Dat gebeurt 

ook in 2021. Daarvoor moet de burgemees-

ter de aanvragen al op 1 juli 2020 binnen 

hebben! U kunt als organisatie of als privé-

persoon (ondersteund door een organisa-

tie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn. 

Kijk op www.gilzerijen.nl/onderscheiding 

voor meer informatie.

Gemeenteraad:  
laatste vergaderingen voor de zomervakantie
In de laatste week van juni zijn de laatste raads-

commissievergaderingen voor de zomervakantie 
gepland. Op dinsdagavond 23 juni a.s. komt de 

raadscommissie Ruimte bij elkaar. 
Op donderdagavond 25 juni volgt een gezamen-

lijke raadscommissie Samenleving/Middelen. 

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. 
De raad vergadert zonder publiek, vanwege de 

maatregelen tegen het coronavirus. Wel kunt u 

rechtstreeks meekijken en luisteren via  

https://vimeo.com/event/35552. 

Wilt u inspreken? Laat dit dan op de dag van de 

vergadering voor 12.00 uur weten aan de griffier 
via e-mail  joep.timmermans@gilzerijen.nl.
De agenda met bijlagen vindt u op  

http://gilzerijen.raadsinformatie.nl/.



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

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 06 mei 2020 op grond 

van art 2.21 Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) de adresgegevens van onderstaande 
personen naar het buitenland op te nemen 

in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat de 
betrokkenen niet meer wonen op het adres 

waar ze volgens de BRP staan ingeschreven.

Geslachtsnaam  Geboorte-

en voorletters  datum Land
King, J.L. 18-03-1993 Australië
Elem, Z. 09-12-1996 Oekraïne

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 

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
van Nieuwamerongen, J.M.H. 28-5-1960

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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

29 mei 2020, Bavelseweg 22, 5126 NN

bouwen loods

29 mei 2020, Hofstad 41, 5126 EW

verwijderen draagmuur

2 juni 2020, Regentenstraat 9, 5121 CM

verbouwen cascoruimten

7 juni 2020, Bavelseweg 9, 5126 NL
verbouwen garage en loods 

9 juni 2020, Ruysdaelstraat 26, 5121 WC

vergroten woning

10 juni 2020, Anna Blamanstraat 4, 

5122 CP
plaatsen dakkapel

10 juni 2020, Riekevoort 33, 5121 SB

plaatsen dakkapel voorzijde

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

28 mei 2020, Landkaartje 12, 5121 MT
plaatsen houten berging en dubbele car-

port

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. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken be-

kend dat zij in het kader van de Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht het 

voornemen hebben het volgende besluit 

te nemen:

Prinsenbosch 8, 16, 17, 18, 19, 24, 24 B 
(T1), 31, 34 en 63 in GILZE, het renoveren 

en verbouwen van diverse rijksmonumen-

ten en het plaatsen van servicestations/
fietsoverkappingen (fase 1)  (19ZK03111)

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-

behorende stukken liggen met ingang van 

11 juni 2020 zes weken lang ter inzage in 

het gemeentehuis in Rijen. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 

afspraak maken met het Klantcontactcen-

trum via 14 0161 of via email 
info@gilzerijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter in-

zage liggen, kan iedereen zienswijzen naar 

voren brengen. 

Verleende omgevingsvergunningen 

met reguliere procedure 

27 mei 2020, Tinnegietersweg 1, 5121 RH
saneren asbest

10 juni 2020, Van Heinsbergstraat 49, 

5126 HL
uitbreiden van de woning

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

29 mei 2020, Veenstraat 5, 5124NC

saneren asbest

2 juni 2020, Oude Baan 9A, 5125 NG

verwijderen asbest dak en wallboards

5 juni 2020, Rembrandtlaan 52, 5121 WL
slopen slangentoren

9 juni 2020, Klein Heike 8, 5126 MA

Vergunning tijdelijke uitbreiding terras
Smaak, Wilhelminaplein 26-28 Rijen, 
verleend op 1-6-2020

Everything Sweet, Hoofdstraat 1 Rijen, 
verleend op 1-6-2020

Grandcafé Fabels, Bavelseweg 165 
Molenschot, verleend op 1-6-2020

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. 

Verleende ontheffing geluidhinder

Op 10/11 juni 2020 van 01.00 uur tot 06.00 

uur en op 11/12 juni 2020 van 01.00 uur tot 

06.00 uur op spoor tussen Breda-Tilburg. 

Omwonenden kunnen zich voor het inzien 

van de werkzaamheden aanmelden op: 
https://www.prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-buurt. Voor 

meer informatie of klachten over de werk-

zaamheden kunt u gratis contact opnemen 
met Prorail, afd. publiekscontacten, op te-

lefoonnummer 0800 – 776 72 45. Dat kan 
doordeweeks tussen 08.00 en 18.30 uur en 
bij noodgevallen of ernstige overlast na-

tuurlijk ook buiten kantooruren. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-

vergunning verlengd

4 juni 2020, Mariastraat 55, 5121 JV

aanbrengen van wijzigingen in verleende 

vergunning voor plaatsen van nieuwe ga-

rage met puntdak

U vindt alle volledige 

officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/

bekendmakingen

Gilze Rijen verhoogt 
Starterslening
Bent u op zoek naar uw eerste woning, maar 
komt u net tekort om een eerste eigen huis te 

kopen?

Daarvoor heeft gemeente Gilze Rijen de star-
terslening. Sinds deze maand is de maximale 

koopsom voor de starterslening verhoogd naar 

€230.000.

Informeer of u in aanmerking komt, zodat u dat 

duwtje in de rug krijgt dat u nodig hebt! 
Kijk op www.gilzerijen.nl/starterslening 

Nieuwe speeltoestellen Wendel 
in Gilze. Denkt u mee?
We gaan de speeltoestellen op de speelplek in 

de Wendel in Gilze vervangen. Woont u hier in 

de buurt en wilt u ook mee bepalen wat er terug 

komt? Op woensdag 24 juni om 13.30 uur komen 
we op de speelplek bij elkaar om dit te bespre-

ken. Wilt u  daarbij zijn? Stuur dan uiterlijk 23 

juni een mail naar JoyceKabel@abg.nl. Vermeld 

daarin uw naam en het aantal personen waar-

mee u komt. Tijdens de bijeenkomst nemen we 

de voorschriften van het RIVM in acht.


