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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 juli 2020. En 
ǁĞ�ŐĞǀĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŬŽƌƚĞ�ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ�ŽƉ͘�tŝůƚ�Ƶ�ĚĞ�ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐĞŶ�ŽƉ�ĂůůĞ�ďĞƐůƵŝƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ǁĞĞŬ�
teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Digitale afvalkalender en App vervangt de pa-
pieren afvalkalender
Vanaf 1 januari 2021 stapt de gemeente geheel 
over naar een digitale afvalkalender. De kalender 
ŝƐ�ŽŽŬ�ǀŝĂ�ĞĞŶ��ƉƉ�ŝŶ�ƚĞ�ǌŝĞŶ͘��Ăƚ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ĐŽůůĞŐĞ�
besloten. Met een digitale afvalkalender kan de 
ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞƌ�ŽǀĞƌ�ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ�ĐŽŵŵƵ-
ŶŝĐĞƌĞŶ͕�ŚĞƚ�ƐĐŚĞĞůƚ�ƉĂƉŝĞƌ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŝƐ�ĚƵƵƌǌĂŵĞƌ͘
Voor inwoners die niet in de gelegenheid zijn 
Žŵ�ŐĞďƌƵŝŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕�
ďůŝũŌ�ĞĞŶ�ƉĂƉŝĞƌĞŶ�ǀĞƌƐŝĞ�ŽƉ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ�ďĞƐĐŚŝŬ-
baar. Deze wordt dan toegestuurd. De digitale ka-
lender is ook thuis te downloaden en te printen. 

WƌŝŶĐŝƉĞǀĞƌǌŽĞŬ�Žŵ�ĞŶŬĞůĞ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞ�ǀĞƐƟ-
gen aan Nerhoven in Gilze
De eigenaar van een stuk grond aan de Nerhoven 
ŝŶ�'ŝůǌĞ�ŚĞĞŌ�ŐĞǀƌĂĂŐĚ�ŽĨ�ŚĞƚ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ŝƐ�Žŵ�Ğƌ�
ĞŶŬĞůĞ�ďĞĚƌŝũĨƐƉĂŶĚĞŶ�ĞŶ�ĞĞŶ�ĨĂƐƞŽŽĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�
ƚĞ�ǀĞƐƟŐĞŶ͘�,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ǌŝĞƚ�ŐĞĞŶ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ�
om hieraan medewerking te verlenen en vraagt 
de eigenaar om een gebiedsvisie op te stellen 
voor een ontwikkeling die beter past bij de aard 
ĞŶ�ƐĐŚĂĂů�ǀĂŶ�'ŝůǌĞ͘

Corona: gemeenten in de regio Hart van Bra-
bant compenseren zorgaanbieders
�Ğ�ĐŽƌŽŶĂĐƌŝƐŝƐ�ǌŽƌŐƚ�Ğƌ�ŽŶĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ǀŽŽƌ�ĚĂƚ�

de omvang van de zorg en ondersteuning voor 
:ĞƵŐĚ�ĞŶ�tŵŽ�ƟũĚĞůŝũŬ�ĂĨǁŝũŬƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŶŽƌŵĂůĞ�
ƐŝƚƵĂƟĞ͘��ĞƉĞƌŬĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ďŝũ-
voorbeeld geleid  tot uitval van zorgvraag en 
afname van zorglevering. Zorgaanbieders drei-
ŐĞŶ�ŝŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ŶŽŽĚ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ͘���ŝƚ�ŬĂŶ�ǁĞĞƌ�
ŐĞǀŽůŐĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ǌŽƌŐůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĞŶ�
ĚĞ�ĐŽŶƟŶƵŢƚĞŝƚ�ǀĂŶ�ǌŽƌŐ͘��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�
ƌĞŐŝŽ�,Ăƌƚ�ǀĂŶ��ƌĂďĂŶƚ�ǁŝůůĞŶ�ǌŽƌŐĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ�
ĐŽŵƉĞŶƐĞƌĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ŽŵǌĞƚǀĞƌůŝĞƐ�ƚŝũĚĞŶƐ�
ĚĞ�ĐŽƌŽŶĂƉĞƌŝŽĚĞ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ǌŽƌŐĂĂŶďŝĞĚĞƌƐ�ǀĂŶ�
ũĞƵŐĚŚƵůƉ�ĞŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽŶĞŶ�ǌŝũŶ�ƌĞŐŝŽŶĂĂů�Ăů�
besluiten genomen. Voor de zorgaanbieders van 
Wmo begeleiding zijn besluiten vereist van de 
ĂĨǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŶ͘�,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ�'ŝůǌĞ�
ĞŶ�ZŝũĞŶ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƚĞŵŵĞŶ�ŵĞƚ�
het regionale voorstel.

�ŽůůĞŐĞ�ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ�ŽǀĞƌ�ĞīĞĐƚĞŶ�ĐŽƌŽŶĂĐƌŝƐŝƐ�
op dienstverlening GGD Hart voor Brabant
�Ğ�''��,Ăƌƚ�ǀŽŽƌ��ƌĂďĂŶƚ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�
ĨƵŶĐƟĞ�ŝŶ�ĚĞ�ŚƵŝĚŝŐĞ��ŽƌŽŶĂ�ĐƌŝƐŝƐ͘��Ğ�''��ƌŝĐŚƚ�
ǌŝĐŚ�ŽƉ�ĚĞ�ďĞŚĞĞƌƐŝŶŐ�ĞŶ�ďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�Đƌŝ-
ƐŝƐ͘��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ĞīĞĐƚ�ŽƉ�ĚĞ�ďĞĚƌŝũĨƐǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
GGD. Over de kosten is de GGD in gesprek met 
ŚĞƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ǀĂŶ�sŽůŬƐŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�tĞůǌŝũŶ�ĞŶ�
^ƉŽƌƚ͘�/Ŷ�ĞĞŶ�ŵĞŵŽ�ŝŶĨŽƌŵĞĞƌƚ�ŚĞƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ĚĞ�
gemeenteraad over de stand van zaken.

Coronavirus: nieuwe maatregelen genomen
Op 6 augustus benadrukte minister-presi-
ĚĞŶƚ�DĂƌŬ�ZƵƩĞ�ŚĞƚ�ďĞůĂŶŐ�Žŵ�Ƶ�ĂĂŶ�ĚĞ�
basisregels te houden om verspreiding van 
ŚĞƚ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�ƚĞ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘�KŵĚĂƚ�ĚĞ�
ďĞƐŵĞƚƚŝŶŐĞŶ�ƐŶĞů�ƚŽĞŶĞŵĞŶ͕�ŬŽŶĚŝŐĚĞ�

Rutte ook nieuwe maatregelen aan. Zo 
ŵŽĞƚĞŶ�ďĞǌŽĞŬĞƌƐ�ǀĂŶ�ŚŽƌĞĐĂŐĞůĞŐĞŶŚĞ-
ĚĞŶ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ĂĐŚƚĞƌůĂƚĞŶ�ĞŶ�ŐĂĂƚ�
ĚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞ�ǀŽŽƌ�ŶŝĞƵǁĞ�ƐƚƵĚĞŶƚĞŶ�ďĞ-
perkt door. Reizigers die terugkomen uit 

ĞĞŶ�ƌŝƐŝĐŽŐĞďŝĞĚ�ŵŽĞƚĞŶ�ƚǁĞĞ�ǁĞŬĞŶ�ŝŶ�
quarantaine. Op de site van de van de Rijks-
overheid leest u er meer over.  

^ƚĂƟĞŐĞůĚĂĐƟĞ�ŐƌŽŽƚ�ƐƵĐĐĞƐ
Vrijdag 31 juli sloot wethouder 
�ƌŝĂŶĞ��ǁĂƌƚƐ�ĚĞ�ƐƚĂƟĞŐĞůĚĂĐƟĞ�
af. De hele maand juli stond een 
ƐƚĂƟĞŐĞůĚĂƵƚŽŵĂĂƚ�ǀŽŽƌ�ďůŝŬũĞƐ�ĞŶ�
ŬůĞŝŶĞ�ŇĞƐũĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ�
ǀĂŶ�ZŝũĞŶ͘��ůŬ�ďůŝŬũĞ�ĞŶ�ŬůĞŝŶ�ƉůĂƐƟĐ�
ŇĞƐũĞ�ǁĂƐ�Φ�Ϭ͕Ϭϱ�ǁĂĂƌĚ͘��ĞŶ�ĂĐƟĞ�
die mede zo succesvol was door de 
ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌŝŶŐ�ĞŶ�ŚƵůƉ�ǀĂŶ�
Jumbo en Albert Heijn.

tĞƚŚŽƵĚĞƌ��ǁĂƌƚƐ͗�͞,Ğƚ�ǁĂƐ�ĞĞŶ�ŐŝŐĂŶ-
ƟƐĐŚ�ƐƵĐĐĞƐ͘��Ăƚ�ǌŝĞŶ�ǁĞ�ŶŝĞƚ�ĂůůĞĞŶ�ĚŽŽƌ�
ĚĞ�ĞŶŽƌŵĞ�ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ�ďůŝŬũĞƐ�ĞŶ�ŇĞƐũĞƐ�
ĚŝĞ�ǌŝũŶ�ŝŶŐĞůĞǀĞƌĚ͕��ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�ǌŝĞ�ũĞ�ŵŝŶĚĞƌ�
ďůŝŬũĞƐ�ŽĨ�ŇĞƐũĞƐ��ŽƉ�ƐƚƌĂĂƚ�ŽĨ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƚƌƵŝŬĞŶ͘�

DĂĂƌ�ŚĞƚ�ůĞƵŬƐƚĞ�ŝƐ�ƚŽĐŚ�ǁĞů�ĚĞ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐ-
ƚĞ�ƌĞĂĐƟĞƐ�ǀĂŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ĚŝĞ�ŚŝĞƌŵĞĞ�ŶŝĞƚ�
ĂůůĞĞŶ�ĞĞŶ�ůĞƵŬ�ǌĂŬĐĞŶƚũĞ�ǀĞƌĚŝĞŶĚĞŶ�ŵĂĂƌ�
ook enthousiaste ambassadeurs zijn voor 
ĞĞŶ�ƐĐŚŽŶĞ�ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͘�DĞƚ�ŚĞƚ�ǌŝĐŚƚ-
baar maken van de enorme berg verzamel-
ĚĞ�ďůŝŬũĞƐ�ĞŶ�ŇĞƐũĞƐ�ůĂƚĞŶ�ǁĞ�ǌŝĞŶ�ŚŽĞǀĞĞů�
troep er zomaar weggegooid wordt. Aria-
ŶĞ�ŚŽŽƉƚ�ĚĂŶ�ŽŽŬ�ĚĂƚ�ĚĞǌĞ�ĂĐƟĞ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�
aanspoort om geen afval op straat of in de 
ŶĂƚƵƵƌ�ƚĞ�ŐŽŽŝĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ŐĞǁŽŽŶ�ƚŚƵŝƐ�ŽĨ�ŽŶ-
derweg in een afvalbak. “Zo moeilijk kan 
ĚĂƚ�ƚŽĐŚ�ŶŝĞƚ�ǌŝũŶ͕͟ �ĂůĚƵƐ��ƌŝĂŶĞ
tĞ�ďĞŬŝũŬĞŶ�ŽĨ�ǁĞ�ĚĞ�ƐƚĂƟĞŐĞůĚĂƵƚŽŵĂĂƚ�
in het najaar ook in Gilze kunnen plaatsen.

Burgemeester wordt 
ambassadeur  
^ƟĐŚƟŶŐ�ŵĞƚ�ũĞ�ŚĂƌƚ
^ƟĐŚƟŶŐ�ŵĞƚ�ũĞ�ŚĂƌƚ�ǌĞƚ�ǌŝĐŚ�ŝŶ�Žŵ�ŽƵĚĞƌĞŶ�ĂĐƟĞĨ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ĚĞĞůŶĞŵĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͘�
,Ğƚ�ĚŽĞů�ŝƐ�Žŵ�ŚŝĞƌŵĞĞ�ǀĞƌĞĞŶǌĂŵŝŶŐ�ĞŶ�ƐŽĐŝĂĂů�ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ƚĞ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘��Ğ�ƐƟĐŚƟŶŐ�
ǁĞƌŬƚ�ŽŶĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ŚƵŝƐĂƌƚƐĞŶ͕�ƚŚƵŝƐǌŽƌŐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ͕�ǁŝũŬǀĞƌƉůĞĞŐŬƵŶĚŝŐĞŶ͕�
ƉĂƐƚŽƌƐ�ĞŶ�ďƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐ͘��ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ��ĞƌŬ��ůƐƐĞŵĂ�ŚĞĞŌ�ƚŽĞŐĞǌĞŐĚ�Žŵ�ĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌ�
ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƟĐŚƟŶŐ͘

Woning in Gilze gesloten  
ŶĂ�ǀŽŶĚƐƚ�ŚĂƌĚĚƌƵŐƐ�ĞŶ�ƐŽŌĚƌƵŐƐ
Een woning gelegen in een pand aan de 
Abdis van Thornstraat in Gilze is voor de 
duur van 3 maanden gesloten vanwege een 
ŽǀĞƌƚƌĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�KƉŝƵŵǁĞƚ͘��Ăƚ�ŚĞĞŌ�
burgemeester Derk Alssema besloten.

KƉ�ϭϬ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ�ƚƌŽĨ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĂƉƉĂƌ-
tement aan de Abdis van Thornstraat Gilze 
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐŽŽƌƚĞŶ�ĚƌƵŐƐ�ĂĂŶ͘�/Ŷ�ŚĞƚ�ĂƉ-
ƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ǁĞƌĚ�ĐŽĐĂŢŶĞ�ĞŶ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ϰϬϬ�
gram hennep gevonden. 

,Ğƚ�ŝƐ�ǀĞƌďŽĚĞŶ�Žŵ�ŚĞƚ�ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ƚĞ�
betreden tot 27 oktober 2020. Met deze 
ƟũĚĞůŝũŬĞ�ƐůƵŝƟŶŐ�ǁŝů�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�
Rijen een eind maken aan drugsoverlast 
ǀĂŶƵŝƚ�ĚĞǌĞ�ůŽĐĂƚŝĞ͘��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŚĞĞĨƚ�
ŽŵǁŽŶĞŶĚĞŶ�ƉĞƌ�ďƌŝĞĨ�ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ�ŽǀĞƌ�
deze maatregel. 

Melden helpt!
�ƌƵŐƐ�ŐĂĂŶ�ŐĞƉĂĂƌĚ�ŵĞƚ�ŽǀĞƌůĂƐƚ͕�ĐƌŝŵŝŶĂůŝ-
teit en brandgevaar. De gemeente Gilze en 
ZŝũĞŶ͕��ŶĞǆŝƐ�ĞŶ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ŐĂĂŶ�Ěŝƚ�ǌŽǀĞĞů�

mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt 
ĚĂĂƌďŝũ͘��ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ��ĞƌŬ��ůƐƐĞŵĂ�ƌŽĞƉƚ�
daarom de inwoners van gemeente Gilze 
ĞŶ�ZŝũĞŶ�ŽƉ�Žŵ�ŚĞƚ�ƚĞ�ŵĞůĚĞŶ͕�ĂůƐ�ǌŝũ�ĚƌƵŐƐ-
overlast ervaren. 

�Ăƚ�ŬĂŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ǀŝĂ�ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ�
ϬϵϬϬͲϴϴϰϰ͘�,Ğƚ�ŬĂŶ�ŽŽŬ�ŐĞŚĞĞů�ĂŶŽŶŝĞŵ�
via Meld Misdaad Anoniem (telefoonnum-
ŵĞƌ�ϬϴϬϬͲϳϬϬϬͿ͘��ĞǌĞ�ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞ�ŵĞůĚ-
lijn stuurt de meldingen daarna door naar 
ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ĞŶ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ͘



KƉ�ĚĞǌĞ�ƉĂŐŝŶĂ�ƉƵďůŝĐĞĞƌƚ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌ�ĚĞ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚĞ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬŽƌƚ͘2

Bekendmakingen

�ƩĞŶĚĞƌŝŶŐ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ�
ontwerp bestemmingsplan  Van 
KůĚĞŶďĂƌŶĞǀĞůĚƚůĂĂŶ�ϭϬ�ƚĞ�ZŝũĞŶ
�ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĞŶ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞ-
meente Gilze en Rijen hebben besloten om 
het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Van 
Oldenbarneveldtlaan 10 te Rijen’ ter inzage 
te leggen. Dit besluit is op 20 juli 2020 ge-
ƉƵďůŝĐĞĞƌĚ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŽĸĐŝĞůĞďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶ-
gen.nl. Iedereen krijgt van 21 juli 2020 tot 
en met 31 augustus 2020 de mogelijkheid 
om een zienswijze in te dienen. U kunt het 
ontwerp bestemmingsplan tijdens ope-
ŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ�ŝŶǌŝĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ�ƚĞ͘�
Gilze en Rijen
Als u het bestemmingsplan wilt inzien 
maakt u een afspraak met de gemeen-
te. U kunt online een afspraak maken via 
www.gilzerijen.nl  of door te bellen naar 
ŽŶƐ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�ŶƵŵŵĞƌ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ͘�h�ŬƵŶƚ�
het plan ook bekijken op de website www.
ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞƉůĂŶŶĞŶ͘Ŷů͘�,Ğƚ�/DZKͲŶƵŵŵĞƌ�
ŝƐ�E>͘/DZK͘Ϭϳϴϰ͘�WsKůĚĞŶďĂƌͲKEϬϮ͘�sŽŽƌ�
ŶĂĚĞƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀĞƌǁŝũǌĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͕�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘Ŷů�

�ƩĞŶĚĞƌŝŶŐ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐ�
ontwerp bestemmingsplan 
Alphenseweg ong.
�ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĞŶ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞ-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Alphenseweg ong.’ en het ontwerpbesluit 
hogere waarde wegverkeerslawaai ter in-
zage te leggen. Iedereen krijgt van 28 juli 
2020 tot en met 7 september 2020 de mo-
gelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en 
het ontwerpbesluit hogere waarde weg-
verkeerslawaai tijdens openingstijden 
inzien op het gemeentehuis van Gilze en 
ZŝũĞŶ͕�ZĂĂĚŚƵŝƐƉůĞŝŶ�ϭ�ŝŶ�ZŝũĞŶ͘��ůƐ�Ƶ�ŚĞƚ�
bestemmingsplan wilt inzien maakt u een 
afspraak met de gemeente. U kunt online 
een afspraak maken via www.gilzerijen.nl 
of door te bellen naar ons algemene num-
ŵĞƌ�ϭϰϬϭϲϭ͘�h�ŬƵŶƚ�ŚĞƚ�ƉůĂŶ�ŽŽŬ�ďĞŬŝũŬĞŶ�
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
,Ğƚ�/DZKͲŶƵŵŵĞƌ�ŝƐ�E>͘/DZK͘Ϭϳϴϰ͘�W�ůƉ-
hensewegong-ON01.  Voor nadere informa-
ƟĞ�ǀĞƌǁŝũǌĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�
ǁĞďƐŝƚĞ͕�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘Ŷů͘

Verkeersbesluit
,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ��ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĞŶ�ǁĞƚŚŽƵ-
ĚĞƌƐ�ǀĂŶ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�
ŝŶ�ĚĞ�tŽƵǁĞƌďƌŽĞŬ�ƚĞ�ZŝũĞŶ͕�ŽƉ�ĚĞ�ƉĂƌŬĞĞƌ-
plaatsen gelegen tegenover huisnummer 
ϱϭ͕�ƚǁĞĞ�ƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ�ĂĂŶ�ƚĞ�ǁŝũǌĞŶ�ĚŝĞ�
uitsluitend mogen worden gebruikt voor 
het daadwerkelijk en bij voortduring op-
ůĂĚĞŶ�ǀĂŶ�ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ�ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ͘��ŝũ�ĚŽĞŶ�
Ěŝƚ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ďŽƌĚ��ϰ�ŵĞƚ�ŽŶĚĞƌďŽƌĚ�͞ŽƉ-
ůĂĚĞŶ�ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ�ǀŽĞƌƚƵŝŐĞŶ͟�ĞŶ�͞K�ϱϬϰ͟�
te plaatsen. Dit gebeurt volgens het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990.

tĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀĞƌŬĞĞƌƐďĞƐůƵŝƚĞŶ�ƌĞĐŚƚƐŐĞůĚŝŐ�
ǀŝĂ�ĚĞ�^ƚĂĂƚƐĐŽƵƌĂŶƚ�ŽƉ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘�,Ğƚ�ǀĞƌ-
ŬĞĞƌƐďĞƐůƵŝƚ�ŝƐ�ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŽĸĐŝĞůĞ-
bekendmakingen.nl.
�ĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�
�ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�ǁĞ-
ŬĞŶ�ŶĂ�ƉƵďůŝĐĂƟĞĚĂƚƵŵ�ŝŶ�ĚĞ�̂ ƚĂĂƚƐĐŽƵƌĂŶƚ�
bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen.

Omgevingsvergunningen

ϮϮ�ĞŶ�Ϯϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ
ϱ�ĞŶ�ϭϮ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

ϭϮ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ůƉŚĞŶƐĞďĂĂŶ�ϱϬ͕�ϱϭϮϲ�W�
verbouwen woning
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ĞŝƐƚƌĂĂƚ�ϭ͕�ϱϭϮϭ�:<
verbouwen van opbouw tot woonruimte
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�KƌĂŶũĞƐƚƌĂĂƚ�Ϯϴ͕�ϱϭϮϲ��W
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶ�ďŝũŐĞďŽƵǁ
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�KƌĂŶũĞƐƚƌĂĂƚ�ϯϬ͕�ϱϭϮϲ��W
ŽƉƌŝĐŚƚĞŶ�ďŝũŐĞďŽƵǁ
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZŝŵƉĞůĂĂƌ�ϯĂ͕�ϱϭϮϰ�Z�
huisvesten seizoensmedewerkers
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZŝŵƉĞůĂĂƌ�ϯĂ͕�ϱϭϮϰ�Z�
bouwen kas
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZŝŵƉĞůĂĂƌ�ϯĂ͕�ϱϭϮϰ�Z�
uitbreiden teeltbedrijf
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�tŝůĚƐĐŚƵƚ�ϰ͕��ϱϭϮϲ�t<
plaatsen dakkapel
ϭϴ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�^ƚĂƟŽŶƐƐƚƌĂĂƚ�ϲϵ͕�ϱϭϮϭ���
aanleggen inrit
ϮϬ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�:ŽŚĂŶŶĞƐ�ǀĂŶ��ƌĞŐŚƚƐƚƌĂĂƚ�
ϭϮ͕�ϱϭϮϭ�Dy
plaatsen dakkapel
ϭϲ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�sŝŶĐĞŶƚ�ǀĂŶ�'ŽŐŚƐƚƌĂĂƚ�ϭϱͲ
ϭϱĂ͕�ϱϭϮϭ��<
strijdig gebruik
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�>ĂĂŐƐƚƌĂĂƚ�;ŬĂĚĂƐƚƌĂĂůŶƵŵ-
ŵĞƌ���ϯϭϲϮͿ͕�ZŝũĞŶ
realiseren uitrit
ϮϮ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZĂĂŬĞŝŶĚƐĞ�<ĞƌŬǁĞŐ�ϭ͕�ϱϭϮϰ�
RG
handelen in strijd met regels ruimtelijke or-
ĚĞŶŝŶŐ͕�ǀŽŽƌ��ĞĚ�Θ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ�ŝŶ�ĐŽŵďŝŶĂƟĞ��
ƉĂĂƌĚĞŶǀĂŬĂŶƟĞ
Ϯϯ� ũƵůŝ� ϮϬϮϬ͕� ƚƵƐƐĞŶ��ƌĞĚĂ� ĞŶ� dŝůďƵƌŐ�
;EϵϬϳ͕�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ůŽĐĂƟĞƐͿ
ĂĂŶůĞŐŐĞŶ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�;ϮϬ�<ϬϭϵϰϭͿ
Ϯϰ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�DĂƌǇ��ĞůĚĞŶƌƵƐƚůĂĂŶ�ϮϬ�͕�
ϱϭϮϮ���
opslag verkoop vuurwerk
Ϯϱ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ŽŶŐĞŶƐĞǁĞŐ�ϰϮ͕�ϱϭϮϭ�W�
plaatsen kippenhok
Ϯϲ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�tĞǀĞƌƐŚŽĨ�Ϯϵ͕�ϱϭϮϲ�st
realiseren aanbouw op tweede etage
ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ƵůƚĞŶĞŝŶĚƐĞƐƚƌĂĂƚ�ϭϱͲϭϱĂͲ
ϭϳ͕�ϱϭϮϱ�E,
intrekken van verleende vergunning

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

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
ϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ŽƌƐƚ�ϰϴ͕�ϱϭϮϲ��y
slopen bestaande woning en bijgebouw en 
bouwen vrijstaande woning en bijgebouw 
en verplaatsen uitrit
ϭϱ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ŶŶĂ��ůĂŵĂŶƐƚƌĂĂƚ�ϰ͕�ϱϭϮϮ��W
plaatsen dakkapel voorzijde
ϯϬ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��,ŽĞŬƐĞƐƚƌĂĂƚ�ϰ͕�ϱϭϮϭ�^s
uitbreiden woning

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
�ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĞŶ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ�ŵĂŬĞŶ�ďĞ-
kend dat zij in het kader van de Wet al-
ŐĞŵĞŶĞ�ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ�ŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚ�ŚĞƚ�
voornemen hebben het volgende besluit 
te nemen:
�ƌŽĞŬĚŝũŬ�ϯϬ�͕�ϱϭϮϱ�E�͕�ŝŶƚĞƌŶ�ǁŝũǌŝŐĞŶͬ
verbouwen en brandveilig gebruik van het 
kinderdagverblijf

�Ğ�ĂĂŶǀƌĂĂŐ͕�ŚĞƚ�ŽŶƚǁĞƌƉďĞƐůƵŝƚ�ĞŶ�ĚĞ�ďŝũ-
behorende stukken liggen met ingang van 
Ϯϯ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ zes weken lang ter inzage in het 
gemeentehuis in Rijen. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 
ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�<ůĂŶƚĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶ-
ƚƌƵŵ�ǀŝĂ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ�ŽĨ�ǀŝĂ�ĞŵĂŝů�ŝŶĨŽΛŐŝůǌĞ-
rijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter in-

ǌĂŐĞ�ůŝŐŐĞŶ͕�ŬĂŶ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶ�ŶĂĂƌ�
voren brengen. 

Intrekken deel van de vergunning 
ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ŵŝůŝĞƵ�
Ϯϴ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ĞƐƐĞŵĞŝŶĚƐĞǁĞŐ�ϮϮ͕�ϱϭϮϲ��
Beschikking intrekken Omgevingsvergun-
ning beperkte milieutoets:
�ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĞŶ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ�ŚĞďďĞŶ�ďĞ-
ƐůŽƚĞŶ͕�ŝŶ�ŚĞƚ�ŬĂĚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�tĞƚ�ĂůŐĞŵĞŶĞ�
ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ�ŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚ�;tĂďŽͿ͕�ĚĞ�
omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
;KďŵͿ͕�ŽƉ�ǀĞƌǌŽĞŬ�ŝŶ�ƚĞ�ƚƌĞŬŬĞŶ�ǀŽŽƌ͗��
Adres
�ĞƐƐĞŵĞŝŶĚƐĞǁĞŐ�ϮϮ�'ŝůǌĞ͖�ŐĞŵĞŶŐĚĞ�
veehouderij.
Omschrijving project
Intrekken deel van de Omgevingsvergun-
ning beperkte milieutoets (Obm) betref-
ĨĞŶĚĞ�ǀĂƌŬĞŶƐŚŽƵĚĞƌŝũƚĂŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘

Inzage
�Ğ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ŵĞƚ�ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ�ƐƚƵŬŬĞŶ�
zijn van 6 augustus tot en met woensdag 16 
september 2020 in te zien bij de gemeente 
Gilze-Rijen.

Tegen dit besluit tot intrekking bestaat de 
mogelijkheid gedurende de inzagetermijn 
Žŵ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬ�ďĞǌǁĂƌĞŶ�ŝŶ�ƚĞ�ĚŝĞŶĞŶ͘��Ğ�
ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ�ďĞǌǁĂƌĞŶ�ŵŽĞƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞ-
ƌŝĐŚƚ�ĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƚŽĞŐĞǌŽŶĚĞŶ�ĂĂŶ��ƵƌŐĞ-
meester en wethouders van de gemeente 
'ŝůǌĞͲZŝũĞŶ͕�WŽƐƚďƵƐ�ϳϯ͕�ϱϭϮϬ����ZŝũĞŶ͘��ĞŶ�
ďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌ�ŵŽĞƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚ�
ĞŶ�ŵŽĞƚ�ƚĞŶŵŝŶƐƚĞ�ŚĞƚ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ŽŵǀĂƩĞŶ͗�
ŶĂĂŵ�ĞŶ�ĂĚƌĞƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶĚŝĞŶĞƌ͖�ĚĞ�ĚĂŐƚĞ-
ŬĞŶŝŶŐ͖�ĞĞŶ�ŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐůƵŝƚ�
ǁĂĂƌƚĞŐĞŶ�ŚĞƚ�ďĞǌǁĂĂƌ�ŝƐ�ŐĞƌŝĐŚƚ͖�ĚĞ�ŐƌŽŶ-
den van het bezwaar.
,Ğƚ�ďĞƐůƵŝƚ�ƚƌĞĞĚƚ�ŝŶ�ǁĞƌŬŝŶŐ�ĚĞ�ĚĂŐ�ŶĂ�ƚŽĞ-
ǌĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐůƵŝƚ͘��ĞŶ�ďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌ�
ƐĐŚŽƌƐƚ�ŶŝĞƚ�ĚĞ�ǁĞƌŬŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐůƵŝƚ͘�
�ĂĂƌŽŵ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�ĂƌƟŬĞů�ϴ͗ϴϭ�
ǀĂŶ�ĚĞ��ǁď͕�ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ�ŐĞŶŽĞŵĚĞ�ƉĞƌŝŽ-
ĚĞ͕�ŶĂĂƐƚ�ĞĞŶ�ďĞǌǁĂĂƌƐĐŚƌŝŌ͕�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ǀĞƌ-
ǌŽĞŬ�Žŵ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ�ŝŶĚŝĞŶĞŶ͕�
ŝŶĚŝĞŶ�ŽŶǀĞƌǁŝũůĚĞ�ƐƉŽĞĚ͕�ŐĞůĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�ďĞ-
ƚƌŽŬŬĞŶ�ďĞůĂŶŐĞŶ͕�ĚĂƚ�ǀĞƌĞŝƐƚ͘��ĞŶ�ǀĞƌǌŽĞŬ�
om voorlopige voorziening dient u in bij de 
sŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶƌĞĐŚƚĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZĞĐŚƚďĂŶŬ�
�ĞĞůĂŶĚ�Ͳ�tĞƐƚͲ�ƌĂďĂŶƚ͕�WŽƐƚďƵƐ�ϵϬϬϬϲ͕�
ϰϴϬϬ�W���ƌĞĚĂ͘

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
ϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�>ĞŝďĞĞŵĚ�ϰϭ͕�ϱϭϮϭ�^>
kappen boom
ϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�>ĞŝďĞĞŵĚ�ϰϭ͕�ϱϭϮϭ�^>
veranderen uitrit
ϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ŽĨƐƚĂĚ�ϰϭ͕�ϱϭϮϲ��t
verwijderen draagmuur
ϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ĂǀĞůƐĞǁĞŐ�ϵ͕�ϱϭϮϲ�E>
herbouwen loods
ϭϰ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�DĂƌŝĂƐƚƌĂĂƚ�ϱϱ͕�ϱϭϮϭ�:s
wijziging reeds verleende vergunning voor 
aanleggen van een uitrit en plaatsen nieu-
we garage
ϭϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�EŝĞƵǁƐƚƌĂĂƚ�ϯϴ��͕�ϱϭϮϲ���
ǀĞƐƟŐĞŶ�ƚǁĞĞ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ
ϮϬ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ZĞŐĞŶƚĞŶƐƚƌĂĂƚ�ϵ͕�ϱϭϮϭ��D
ǀĞƌďŽƵǁĞŶ�ĐĂƐĐŽƌƵŝŵƚĞ�ŝŶ�ǁŽŽŶǌŽƌŐĐŽŵ-
ƉůĞǆ�ƚ͘ď͘ǀ͘ �ĚĞ�ƌĞĂůŝƐĂƟĞ�ǀĂŶ�ŐƌŽĞƉƐǁŽŶŝŶŐ�
met 8 studio's
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ŽƌƐƚ�ϰϴ͕�ϱϭϮϲ��y
ƐůŽƉĞŶ�ďĞƐƚĂĂŶĚĞ�ǁŽŶŝŶŐ�ĞŶ�ďŝũŐĞďŽƵǁ͕�
ďŽƵǁĞŶ�ǀƌŝũƐƚĂĂŶĚĞ�ǁŽŶŝŶŐ�ĞŶ�ďŝũŐĞďŽƵǁ͕�
nieuwe eindgevels woning
,ŽƌƐƚ�ϰϲ�ĞŶ�ǀĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ�Ƶŝƚƌŝƚ
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕��ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�^ǁĞĞŶƐƉůĞŝŶ�
ϯϲ͕�ϱϭϮϭ��D
verbouwen en vergroten bijkeuken met 
ďĂĚŬĂŵĞƌ�ĞŶ�ŽǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐ�;ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ďŽƵ-
wen vergunningvrij)
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�EŝĞƵǁƐƚƌĂĂƚ�ϲϯ�ĞŶ�ϲϯ�͕�ϱϭϮϲ�
CB
verbouwen voormalige winkel met bedrijfs-

woning tot 2 reguliere woningen en uitbrei-
den met aanbouwen 
en dakterras
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�<ĞƌŬƐƚƌĂĂƚ�ϭϭϲ͕�ϱϭϮϲ�'�
vervangen 3 antennes van antenne-installa-
ƟĞ�ǀŽŽƌ�ŵŽďŝĞůĞ�ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�WƌŽǀŝŶĐŝģŶďĂĂŶ�ϴ͕�ϱϭϮϭ��<
plaatsen mezzaninevloer in bedrijfspand 
(vrijdragende etagevloer in magazijnruim-
te 1)
ϯ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕��ůƉŚĞŶƐĞǁĞŐ�ϭϰ�͕�ϱϭϮϲ�
PN
verbouwen bedrijfswoning
ϰ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�tŽƵǁĞƌďƌŽĞŬ�Ϯϱ͕�ϱϭϮϮ�
GV
verbouwen woning 
ϰ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�^ĐŚĂĂƉƐĚŝũŬ�ϭϬ͕�ϱϭϮϲ�W<
ƟũĚĞůŝũŬ�ďŝĞĚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĂŐďĞƐƚĞĚŝŶŐ�ŝŶ�ǁŽŽŶ-
ŚƵŝƐ�ϰϯϳ
ϱ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�,ŽŽĨĚƐƚƌĂĂƚ�Ϯϳ͕�ϱϭϮϭ�:�
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ�ŚĂŶĚĞůƐƌĞĐůĂŵĞ�ŐĞůĚŵĂĂƚ�
ϱ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�ZŝĞŬĞǀŽŽƌƚ�ϯϯ͕�ϱϭϮϭ�^�
plaatsen dakkapel

�ĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�
ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďĞǌǁĂĂƌ�
ŵĂŬĞŶ�ƚĞŐĞŶ�Ěŝƚ�ďĞƐůƵŝƚ͕�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�
de datum van verzending van het besluit. 

Gedeeltelijk verleend en 
gedeeltelijk geweigerd 
omgevingsvergunning
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ǀĂŶ�KůĚĞŶďĂƌŶĞǀĞůĚƚůĂĂŶ�ϭϬ͕�
ϱϭϮϭ�d�
ŬĂƉƉĞŶ�ϳ�ďŽŵĞŶ͕�ϭ�ĚĞŶ�ŐĞǁĞŝŐĞƌĚ

�ĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�
ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďĞǌǁĂĂƌ�
ŵĂŬĞŶ�ƚĞŐĞŶ�Ěŝƚ�ďĞƐůƵŝƚ͕�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�
de datum van verzending van het besluit. 
 
Volledige meldingen

ϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ǀĂŶ�KůĚĞŶďĂƌŶĞǀĞůĚƚůĂĂŶ�ϭϬ͕�
ϱϭϮϭ�d�
slopen bestaande opstallen voormalige ma-
ƌĞĐŚĂƵƐƐĞĞŬĂǌĞƌŶĞ
Ϯϳ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�^ƚĂƟŽŶƐƉůĞŝŶ�ϭ͕�ϱϭϮϭ����
ǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ�ŚŝƩĞƐĐŚŝůĚƉůĂĂƚ�ŝŶ�ƐĐŚŽŽƌƐƚĞĞŶ
Ϯϴ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�^ƉŽŽƌůĂĂŶ��ƵŝĚ�Ϯϳ�͕�ϱϭϮϭ�>�
saneren asbest
ϭϵ�ũƵŶŝ�ϮϬϮϬ͕��ƌŽĞŬĚŝũŬ�ƚ͘Ž͘�ϴϰ�;ŬĂĚĂƐƚƌĂĂů�
ŶƵŵŵĞƌ�ϰϯϳͿ͕�ϱϭϮϱ�E�
saneren asbest
ϱ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�sĞĞŶƐƚƌĂĂƚ�Ϯϴ͕�ϱϭϮϰ�E�
saneren asbest

Sloopmelding geaccepteerd 
onder voorwaarden
Ϯϭ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ŽƌƐƚ�ϰϴ͕�ϱϭϮϲ��y
slopen woning en vrijstaand bijgebouw

dĞŐĞŶ�ĚĞ�ĂĐĐĞƉƚĂƟĞ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƐůŽŽƉŵĞůĚŝŶŐ�
is bezwaar mogelijk vanwege 
het verbinden van nadere voorwaarden.

Melding akkoord
ϮϬ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�&ĂŶŶǇ��ůĂŶŬĞƌƐͲ<ŽĞŶƐƚƌĂĂƚ�
ϭϲ͕�ϱϭϮϮ�>:͕�;ĚĞ�sůŝĞŐĞŶĚĞ�sĞŶŶĞŶ�EͲK�Ϯϲ�
ǁŽŶŝŶŐĞŶͿ
aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
ďƵŝƚĞŶ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ��
Ϯϯ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�,ĂĂŶƐďĞƌŐƐĞǁĞŐ�ϭϲ͕�ϱϭϮϭ�>:
veranderen bedrijf
Ϯϴ� ũƵůŝ� ϮϬϮϬ͕� � �ĞƐƐĞŵĞŝŶĚƐĞǁĞŐ� ϮϮ�͕�
ϱϭϮϲ��
ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
ϰ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�WĂƐƚŽŽƌ�ǀĂŶ��ŽǆĞůŚŽĨ�ϰ͕�
ϲ͕�ϴ͕�ϭϬ͕�ϱϭϮϭ�^y
aanleg gesloten bodemenergiesysteem

,Ğƚ�ŝŶĚŝĞŶĞŶ�ǀĂŶ�ďĞǌǁĂĂƌ�ŽĨ�ďĞƌŽĞƉ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�
mogelijk.

�ĞůĂŶŐŚĞďďĞŶĚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�
ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďĞǌǁĂĂƌ�
ŵĂŬĞŶ�ƚĞŐĞŶ�Ěŝƚ�ďĞƐůƵŝƚ͕�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�
de datum van verzending van het besluit. 

APV

ϮϮ�ĞŶ�Ϯϵ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ
ϱ�ĞŶ�ϭϮ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
ǁĞƩĞŶ

Streetwise�ŽƉ�ϭ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϴ͗ϰϱ�ƵƵƌ�
tot 12:00 uur in de Strijp in Gilze.

�ŝĞƌĨĞƐƟǀĂů�ǀŽŽƌ�͛ƚ�'ŽĞĚĞ��ŽĞů op 19 sep-
ƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϭϰ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϬϬ͗ϯϬ�ƵƵƌ�
ĞŶ�ŽƉ�ϮϬ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϭϰ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�
Ϯϭ͗ϯϬ�ƵƵƌ�ŽƉ�ZĞĐƌĞĂƟĞƉĂƌŬ�Ě͛Ŷ�DĂƐƚĞŶĚŽů�
in Rijen.

DŽƚŽƌƚŽĞƌƚŽĐŚƚ�ǀŽŽƌ�͛ƚ�'ŽĞĚĞ��ŽĞů op 20 
september 2020 van 9:00uur tot 13:00 uur 
ƐƚĂƌƚ�ƉĂŶĚ�DŽƚŽƌ��ĞŶƚƌƵŵ�ZŝũĞŶ͕��ZŝũŬƐǁĞŐ�
96 Rijen.

Albert Heijn Rondje Rijen op 12 september 
2020 van 16:00 uur tot 19:30 uur in Rijen.

�ůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ�^ƚ͘��ŶŶĂ�ĨĞĞƐƚĞŶ op 25 juli 
ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϮϬ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�Ϯϰ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ĞŶ�ŽƉ�Ϯϲ�
ũƵůŝ�ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϭϰ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϮϬ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ŽƉ�
ƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐ�DŽůĞŶǁŝĞŬ͕�^ĐŚŽŽůƐƚƌĂĂƚ�ϱ�
DŽůĞŶƐĐŚŽƚ͘

�ƵƌĞŶĚĂŐ�ϮϬϮϬ op 26 september 2020 van 
13:00 uur tot 17:00 uur in de Irenestraat 
te Rijen.

Albert Heijn Rondje Rijen op 13 september 
ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϭϬ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϳ͗ϰϱ�ƵƵƌ�ƐƚĂƌƚ�ĞŶ�
ĮŶŝƐŚ�,ĂŶŶŝĞ�^ĐŚĂŌůĂĂŶ�ϮϬ�ŝŶ�ZŝũĞŶ͘

Mud & Obstakel Run�ŽƉ�ϰ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ�
van 10:00 uur tot 15:00 uur op terrein AV 
Spiridon  in Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǁĞƩĞŶ
�ĞƐůƵŝƚ�ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ�ŽƉ�ϮϬ�ũƵůŝ�ϮϬϮϬ͕�ƐƚĂŶĚ-
plaatsvergunning Mobiel onderzoekscen-
trum bevolkingsonderzoek borstkanker op 
ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞĞƌƚĞƌƌĞŝŶ�ŶĂĂƐƚ�ũŽŶŐĞƌĞŶĐĞŶƚƌƵŵ�
A16 en het A. Adriaansenpad 16 in Rijen 
ǀĂŶĂĨ�Ϯϰ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĚƵƵƌ�ǀĂŶ�
3 maanden (293229)

�ĞƐůƵŝƚ�ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ�ŽƉ�ϯ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�ver-
lenging standplaatsvergunning voor het 
ǀĞƌŬŽƉĞŶ�ǀĂŶ�ůƵǆĞ�ďĞůĞŐĚĞ�ďƌŽŽĚũĞƐ in de 
ƉĞƌŝŽĚĞ�ϭϮ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ�ƚͬŵ�ϭϮ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�
2021 op dinsdag en donderdag van 10.00 
ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϰ͘ϯϬ�ƵƵƌ�ĂĂŶ�EĞƌŚŽǀĞŶ�ϰϬ�;dĂŶŐŽͿ�
te Gilze (293903)

�ĞƐůƵŝƚ�ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ�ŽƉ�ϯ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�
verlenging standplaatsvergunning voor 
ŚĞƚ�ǀĞƌŬŽƉĞŶ�ǀĂŶ�ůƵǆĞ�ďĞůĞŐĚĞ�ďƌŽŽĚũĞƐ 
ŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ϭϮ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ�ƚͬŵ�ϭϮ�ĂƵ-
gustus 2021 op woensdag van 10.00 uur 
ƚŽƚ�ϭϰ͘ϯϬ�ƵƵƌ�ĂĂŶ�dŝůďƵƌŐƐĞďĂĂŶ�ϲ�;dŽƚĂůͿ�
te Gilze (293891)

U vindt alle volledige 
ŽĸĐŝģůĞ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


