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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 16 en 23 juni 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

59 miljoen euro voor grootschalige aanpak 
spoorzone in Rijen
De gemeente Gilze en Rijen, de provincie Noord-Brabant en het Rijk in-
vesteren samen 59 miljoen euro in de aanpak van de overwegen en stati-
onsomgeving in Rijen. Met dat geld worden onder meer twee kruispunten 
ongelijkvloers gemaakt door middel van onderdoorgangen en wordt de 
stationsomgeving sterk verbeterd. Ook wordt het station beter bereikbaar 
door twee nieuwe zijperrons. Wethouder Sandra Diepstraten is blij dat het 
vele en lange wachten voor gesloten spoorbomen in Rijen straks eindelijk 
tot het verleden behoort. “Dit creëert nieuwe sociale en economische kan-
sen. Iedereen in Rijen kan straks ongehinderd van de ene naar de andere 
kant van het spoor. Een verbeterde stationsomgeving maakt het voor ge-
zinnen aantrekkelijk om in onze gemeente te wonen en te forensen of te 
werken. De verbetering en de investeringen van alle partijen betekenen 
een forse impuls voor Rijen.” Lees het hele bericht op www.gilzerijen.nl.

Samenwerken aan natuurlijke 
inrichting Wouwervallei
De Wouwervallei tussen Gilze en Rijen 
en Breda krijgt een natuurlijke inrichting. 
Zo wordt de waarde van het gebied wat 
betreft natuur, landschap, recreatie en 
aanpassing aan het klimaat vergroot. Be-
langrijke onderdelen zijn het vergroten 
van de capaciteit om water op te vangen 
en versterking van de biodiversiteit. Dat 
is het doel van zes partijen die op 24 juni 
een  intentieovereenkomst gesloten heb-
ben om die natuurlijke inrichting te gaan 
realiseren. Natuur en Landschapsvereni-
ging Gilze en Rijen is met het burgerintita-
tief Wouwervallei en Brabants Landschap 
trekker van het project. De andere partners 
zijn  gemeenten Gilze en Rijen en Breda en 
waterschap Brabantse Delta. Lees het hele 
bericht op www.gilzerijen.nl.

Tien tips ter voorkoming van 
stank en maden in groenbak
Als het lang warm is, is er meer kans dat het afval 
in de gft-container gaat stinken of erger nog, dat 
er vliegen en maden in de container komen. 

Hieronder staan tien tips om dit te voorkomen 
en te bestrijden:
• Koop slim in! Zo hoeft u zo min mogelijk 

etensresten weg te gooien.
• Leg onderin een pagina van een oude krant 

of wat stro. Dan blijft de container droog.
• Gebruik de container alleen voor groente-, 

fruit- en tuinafval en etensresten. 
• Verpak etensresten in krantenpapier.
• Vliegen houden niet van sterke of frisse geu-

ren. Zorg voor een lekker luchtje in de con-
tainer. Gebruik bijvoorbeeld luchtverfrisser 
of een oude panty met mottenballen, die u 
weghaalt als u de container laat legen.

• Doe het gft-afval niet te nat in de container 
en wissel het keukenafval regelmatig af met 
een laagje droog tuinafval.

• Zet de container zo mogelijk in de schaduw 
en zet de deksel op een kier. Dit voorkomt 
stank en broeden.

• Maak de container regelmatig schoon met 
heet water en groene zeep of een scheutje 
azijn.

• Toch maden in de groenbak? Leg Hedera (een 
klimopsoort) in de bak. Een tak in de contai-
ner doodt de aanwezige maden. Of spuit de 
container in met azijn.

• Bent u met vakantie? Laat de container leeg 
en schoon achter.

Meer informatie over afval? 
Kijk op www.gilzerijen.nl/afval. 

Marga Klompélaan 30 km gebied
De afgelopen periode is de Marga Klompélaan in Rijen ingericht als 30 
km gebied. Kruisingen zijn gelijkwaardig en eenduidig aangelegd, op alle 
kruispunten is een verhoging gemaakt en sommige bochten zijn krapper 
gemaakt. Ook is er een rups en een Kidz-zone aangebracht om het speelveld 
zichtbaar te maken.
Wethouder Sandra Diepstraten:  “Het was een lang gekoesterde wens van 
onder andere inwoners van de wijk Vliegende Vennen om de Marga Klom-
pélaan in te richten als 30 km gebied.  Zo kunnen we het verkeer meer 
verleiden om gebruik te maken van de Mary Zeldenrustlaan en Hannie 
Schaftlaan. Dit zorgt voor minder voertuigbewegingen in de Marga Klom-
pélaan zelf en de aanliggende straten. Dat maakt de wijk  weer een stukje 
veiliger. De werkzaamheden zijn mede door de ‘lockdown’ en het weinige 
verkeer op de weg voorspoedig verlopen. Ik wil je graag bedanken voor je 
begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden.” Het hele bericht lees 
je op www.gilzerijen.nl.

Gemeente werkt aan duurzaam en groen 
Bisschop de Vetplein 
in Gilze 
Meer bomen, meer groen, nieuwe straatverlichting, versterken van histo-
rische elementen, nieuwe riolering met opvang van regenwater en nieuw 
straatmeubilair maken onderdeel uit van de plannen om het Bisschop de 
Vetplein in Gilze te vernieuwen. Een plan dat een werkgroep eerder aan het 
college presenteerde, was de basis voor de verdere uitwerking. De voorbe-
reidingen zijn in 2019 gestart. Het voorlopige ontwerp van het vernieuwde 
plein brengt alles samen. De raadscommissie Ruimte bespreekt de plannen 
op 23 juni. De gemeenteraad vergadert op 9 juli over het voorlopig ontwerp 
en het verzoek om het geld voor de werkzaamheden beschikbaar te stellen. 

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

Rondzwervende blikjes en kleine plastic flesjes 
leveren geld op in juli!
Bent u al op pad geweest om blikjes en kleine 
plastic flesjes op te rapen die op straat en in de 
natuur liggen? In de hele maand juli staat in win-
kelcentrum De Laverije, Wilhelminaplein 30 in 
Rijen, naast de Jumbo een statiegeldautomaat. 
Daar kunt u blikjes en kleine plastic flesjes inleve-
ren. Ieder blikje of flesje is € 0,05 waard. U kunt 
daar tot vrijdag 31 juli 10.00 uur terecht.

Wethouder Zwarts is blij met deze actie “Tot 
grote ergernis van velen ligt er ook in onze 
gemeente zwerfvuil. Dat is schadelijk voor het 
milieu. Door samen op pad te gaan in deze va-
kantieperiode en blikjes en kleine plastic flesjes 
op te ruimen, maken we onze gemeente weer 
een beetje schoner.”

Hoe werkt het?
Net als bij een ‘normale’ statiegeldautomaat 

gooi je je flesjes en blikjes in de automaat 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 de gemeente Gilze en Rijen, Jum-
bo en Albert Heijn in Rijen.

Doe mee!
Met deze actie zorgt u voor een schone omge-
ving 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 werkhandschoenen en een afvalzak 
mee en ga aan de slag!  Samen gaan we de strijd 
aan tegen zwerfvuil! 

Leuke winactie
Doet u mee aan onze actie? Maak dan een foto 
terwijl u onderweg bent. Stuur deze naar  
martineniks@abg.nl.
Elke week kiezen we een winnaar. De winnende 
foto publiceren we op Facebook en u maakt kans 
op een cadeaubon te besteden bij de plaatselijke 
winkeliers.

Laatste raadsvergaderingen voor de 
zomervakantie
In juli zijn twee raadsvergaderingen gepland.
Op maandagavond 6 juli  bespreekt de raad de 
perspectiefnota 2021 en de eerste tussentijdse 
rapportage over 2020. In de perspectiefnota 
staan de plannen voor 2021 opgenomen. 
De vergadering begint om 16.30 uur.
Op donderdagavond 9 juli volgt de reguliere 
raadsvergadering. Daarin komen onder andere 
de gebiedsvisie Tropical/Margriethal, de herin-

richting Bisschop de Vetplein en meerdere jaar-
rekeningen aan bod. Deze vergadering begint 
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 uiterlijk op de dag van de verga-
dering voor 12.00 uur weten aan de griffier via 
e-mail joep.timmermans@gilzerijen.nl. 
De agenda's met bijlagen vindt u op  
http://gilzerijen.raadsinformatie.nl/. 

donderdag 16 juli, van 15.00 uur tot 16.00 uur

Online webinar 'Zon op 
Bedrijfsdaken'
Zonnepanelen op bedrijfsdaken van meer 
dan 1000m2 zijn een belangrijk instrument 
om de 2030-doelstellingen voor CO2-reduc-
tie te halen. Daarom voeren we het pro-
ject 'Zon op Bedrijfsdaken' uit. Doel van dit 
project is binnen nu en eind 2021 is op ten 
minste 15% (en eind 2030 minimaal 25%) 
van het totale dakoppervlak van bedrijfsda-
ken  zonnepanelen te hebben. Vanuit het 
project kunnen wij ondernemers daarbij 
ondersteunen met gedegen advies en be-
geleiding bij het plaatsen. 

Meer weten?
Om eventuele belemmeringen weg te ne-

men en u te informeren over alle mogelijk-
heden, organiseren we op donderdag 16 
juli 2020 van 15.00 uur tot 16.00 uur een 
online webinar. Experts van kennisplatform 
Enpuls besteden aandacht aan de kansen 
voor zonne-energie op bedrijfsdaken en 
beantwoorden vragen. Aanmelden kan tot 
13 juli 2020 door een e-mail te sturen aan 
duurzaamheid@abg.nl. In de week van 13 
juli ontvangt u een persoonlijke toegangs- 
link.

Meer informatie vindt u op onze website 
www.gilzerijen.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 op grond van art 2.22 Wet Basisregis-
tratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een on-
bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar ze vol-
gens de BRP staan ingeschreven.

Met ingang van 20 mei 2020
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Salahov , E. 14-09-1984
Salahova, L. 15-05-1989
Salahov , K. 25-11-2010
Issah, T. 12-09-1997

Met ingang van 03 juni 2020
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Hussein Ali Ato 15-12-1979

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

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
naar het buitenland in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten met ingang van 03 juni 2020 op grond 
van art 2.21 Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) de adresgegevens van onderstaande 
persoon naar het buitenland op te nemen 
in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat 
betrokkene niet meer woont op het adres 
waar hij/zij volgens de BRP staat ingeschre-
ven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Bukowski, J. 07-04-2012

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
Aferata Eyersalem Mikael 24-11-2011
Bangoura, A. 01-12-2002
Goudarzi, H. 15-09-1986
Kist, W.L.J. 13-08-2000
Mujdzic, K. 07-04-1980
Peijs, J.H.G. 12-04-1973
Yazır, D. 26-01-1990
Jalal, D. 01-12-1990
Ahmed, B. 08-06-1990
Jalal, R. 11-12-2016
Rasouli, N. 30-10-1991
Rasouli, N. 27-07-1996
Rasouli, N. 10-05-2016

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 23 juni 
2020 is besloten

een gehandicaptenparkeerplaats (op kente-
ken) op te heffen. Zij doen dit door het bord 
E6 met onderbord met het kenteken te ver-
wijderen, overeenkomstig het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 
1990, voor de locatie op de parkeerplaats 
aan de Clara Wichmanstraat 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. 

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Mary Zeldenrustlaan 57 te 
Rijen, aan de achterzijde van flat Vennen-
hof. Hierbij hebben zij rekening gehouden 
met artikel 18, eerste 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 na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. 

Omgevingsvergunningen

Aanvragen voor een omgevingsvergunning
7 juni 2020, Ridderstraat 96, 5126 BH 
plaatsen zonnepanelen
10 juni 2020, Hoeksestraat 4, 5121 SV
uitbreiden woning 
15 juni 2020, van Oldenbarneveldtlaan 10, 
5121 TE
kappen bomen
15 juni 2020, kruising Provinciënbaan en 
Biesbosbaan, Kadastraal perceelnummer 
46 A
plaatsen mezzaninevloer 
16 juni 2020, Leibeemd 41, 5121 SL
kappen boom en veranderen uitrit
17 juni 2020, Mimosalaan 11,  5121 CN
plaatsen dakkapel

18 juni 2020, hoek Stationsplein/Laags-
traat, 5121 sectienr: B3162, 3162, 4263, 
4264,4265, 2805
bouwen 2 appartementen gebouwen 
(20ZK01680)
18 juni 2020, Nieuwstraat 38 A, 5126 CE
vestigen 2 kantoren
19 juni 2020, Burgemeester Sweensplein 
36, 5121 EM
verbouwen bijkeuken
22 juni 2020, t.o. Broekdijk 38A, 5125 NE 
Hulten
herbouwen loods 
28 mei 2020, Kennedylaan 1, 5121 AA
kappen 5 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

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
23 juni 2020, Bavelseweg 22, 5126 NN
bouwen loods 

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 juni 2020, Heistraat en Pastoor van 
Boxelhof
kappen bomen
16 juni 2020, Stoomlederplein 22, 5121 ZT
vestigen bedrijf aan huis
22 juni 2020, Oude Baan (sectie N 896 
ged.), 5125 NG
bouwen woning en aanleggen uitrit
22 juni 2020, Meierstraat 35, 5126 BS
uitbreiden achterzijde woning en plaatsen 
nieuw kozijn aan voorgevel
23 juni 2020, Dongenseweg 54, 5121 PD
uitbreiden 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
16 juni 2020, Verre Weiden 26, 5122HA
saneren asbest
17 juni 2020, Broekstraat 56, 5124 NK
saneren asbest
19 juni 2020, Broekdijk 84, 5125NE
saneren asbest
23 juni 2020, Prinsenbosch 52, 5126 ND
saneren asbest

Melding akkoord
18 juni 2020, Nieuwstraat 171, 5126 CD
starten bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV  
en bijzondere wetten

Oldtimer Toertocht op 27 september 2020 
van 08:00 uur tot 17:00 uur bij Irish Pub The 
Banner in Gilze en omgeving.

Drive-in optreden van de Bijtels op 12 juli 
2020 van 17:00 uur tot 19:00 uur op het 
weiland aan de Kapelstraat in Molenschot.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Dit bericht alleen plaatsen als het nog past. Anders nemen we het op in week 29.

Hulp bij geldzaken en financiële 
problemen
Door de coronacrisis hebben veel mensen zorgen 
over geld. Dit is heel begrijpelijk! Wist u dat de 
gemeente verschillende mogelijkheden heeft om 
u te helpen met uw geldzaken en financiële pro-
blemen? Aarzel niet en vraag om hulp!

1. Vragen over geld --> Het Budgetcafé:
 Bij het Budgetcafé kunt u vragen stellen op 

het gebied van financiën. U krijgt tips en ad-
viezen waarmee u zelf aan de slag kunt. Meer 
hulp nodig? De medewerkers van het Budget-
café zorgen dat u bij de juiste hulpverlener 
terecht komt. Het  Budgetcafé is bereikbaar 
via telefoonnummer: 06-57601816. Op www.
gilzerijen.nl/budgetcafe vindt u de openings-
tijden.

2. Het Dorpsteam is er voor u!
 Voor vragen op over wonen, financiën, ge-

zondheid, dag-invulling en/of opvoeding en 
opgroeien kunt u contact opnemen met het 
Dorpsteam. Het Dorpsteam is van maandag 
t/m vrijdag van 9:00 uur tot 13.00 uur tele-
fonisch te bereiken via 088 - 6050605. 

3. Langdurige hulp bij geldzaken --> Een finan-
cieel maatje via VIPvoorelkaar en Instituut 
voor Maatschappelijk Werk

Als u langdurige financiële problemen hebt of 
juist financiële problemen wilt voorkomen, 
kan een ‘financieel maatje’ u helpen. Een 
financieel maatje is een vrijwilliger die u - 
heel praktisch - helpt om uw geldzaken en 
administratie onder controle te krijgen en 
te houden. Wilt u ondersteuning van een fi-
nancieel maatje? Meldt u dan aan bij Maud 
Bakx van VIPvoorelkaar. Maud is bereikbaar 
via telefoonnummer 06 - 573 451 82 of via 
maud@vipvoorelkaar.nl.

4. Financiële problemen --> PLANgroep
Als u betalingsproblemen of schulden heeft kan 

PLANgroep u hierbij helpen. Dit geeft vaak 
veel rust. U kunt PLANgroep bereiken via 
telefoonnummer 06-13461160 en via GR@
PLANgroep.nl.


