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Corona: kwijtschelding deel huur 
sportverenigingen
Verenigingen of inwoners die willen sporten, betalen huur om ge-
bruik te maken van gemeentelijke sportvoorzieningen. Vanwege 
de coronamaatregelen waren gemeentelijke sportvoorzieningen 
Ěŝƚ�ǀŽŽƌũĂĂƌ�ŐĞƐůŽƚĞŶ͘�,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�Žŵ�ĚĞ�ŚƵƵƌ�ŽǀĞƌ�
de maanden maart tot en met mei 2020 kwijt te schelden. Het gaat 
om verenigingen en inwoners die de huur rechtstreeks aan de ge-
meente betalen. Daarbij maakt het college gebruik van aanvullende 
steunmaatregelen van het kabinet. 

“Het kabinet en de veiligheidsregio’s namen dit voorjaar uitzon-
derlijke en enorm ingrijpende maatregelen om onze gezondheid 
ƚĞ�ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͘�sĞĞů�ƐƉŽƌƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ůĂŐĞŶ�ƐƟů͘�hŝƚŐĂǀĞŶ�ůŝĞƉĞŶ�
door. We namen al maatregelen om verenigingen hierin tegemoet 
te komen. Daar komt nu het kwijtschelden van de huur over de 
periode maart tot en met mei bij. Het maakt een verloren sport-
seizoen niet goed, maar het helpt verenigingen wel om door deze 
ook voor hen moeilijke periode heen te komen.”, aldus wethouder 
David Vermorken (sport)

�Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŬĂŶ�ĚĞ�ƌĞŐĞůŝŶŐ�ŶŝĞƚ�ŝŶǌĞƩĞŶ�ǀŽŽƌ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�
ƐƉŽƌƚĞŶ�ŝŶ�ƐƉŽƌƚĐŽŵƉůĞǆ��ĞŶ��ƵƩĞƌ͕ �ƐƉŽƌƚŚĂů��ĐŚƚĞƌ�ĚĞ�dƵŝŶƚũĞƐ�
en de culturele centra in Rijen en in Gilze. Dat komt omdat vereni-
ŐŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ůŽĐĂƟĞƐ�ŚƵƵƌ�ďĞƚĂůĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�
ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ǀĂŶ�ĚŝĞ�ůŽĐĂƟĞ�ĞŶ�ŶŝĞƚ�ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘�
�Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĞŶ�ŽƉŐĞƌŽĞƉĞŶ�Žŵ�ŽŽŬ�ŐĞďƌƵŝŬ�
te maken van deze regeling en zo verenigingen huur kwijt te schel-
den. Daarnaast informeert de gemeente alle verenigingen die een 

ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ�ŝŶ�ĞŝŐĞŶĚŽŵ�ŚĞďďĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ĞĞŶ�ƚĞ-
gemoetkoming aan te vragen wanneer een omzetverlies van ten 
minste 20% is geleden. 

“Gelukkig is op dit moment sporten weer mogelijk. Ik heb veel 
respect en waardering voor de wijze waarop verenigingen maat-
regelen hebben genomen om dit mogelijk te maken of voorbereid 
ǌŝũŶ�ŽƉ�ĞǆƚƌĂ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ŵŽĐŚƚ�ŚĞƚ�ǀŝƌƵƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ƚƌĞīĞŶ͘�
Het wordt een bijzonder sportjaar, maar ik wens iedereen vooral 
ook een mooi sportjaar toe. We volgen met belangstelling de ont-
wikkelingen en blijven in gesprek met verenigingen over mogelijke 
knelpunten en oplossingen” aldus wethouder David Vermorken.

NLGR hangt mezenkasten op
Vorige week is de Groene Brigade van de NLGR (Natuur- en Land-
schapsvereniging Gilze en Rijen) gestart met het ophangen van 
mezennestkasten in onze gemeente. Ze zijn begonnen bij de 
'ƌŽĞŶƐƚƌĂĂƚͬ<ĂƉĞůƐƚƌĂĂƚ�ŝŶ�DŽůĞŶƐĐŚŽƚ͕�dƵƌĨƉĂĚ�KŽƐƚ�ŝŶ�ZŝũĞŶ͕�
Schaapsdijk/ Spoelstraat en Burgemeester Krollaan in Gilze. De 
ŬĂƐƚĞŶ�ǌŝũŶ�ĂĂŶŐĞƐĐŚĂŌ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘��Ğ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
NLGR hangen ze op de juiste plekken op. Nu gaat het om 100 kas-
ten. Later dit jaar komen er daar nog 250 bij.

Natuurlijke manier van bestrijden
De Groene Brigade hangt de mezenkasten op plekken waar veel 
eikenprocessierups voorkomen. Mezen eten deze rups eten en zo 
vindt er natuurlijke bestrijding plaats. We hopen dat deze natuurlij-
ŬĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ǀĂŶ�ďĞƐƚƌŝũĚĞŶ�ĞīĞĐƚ�ŚĞĞŌ͘�>ĂƚĞƌ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ƉůĂŶƚĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�
op enkele plekken struiken en zaaien we een bloemenmengsel in.

Wat kunt u zelf doen?
De brandharen van de rups kunnen overlast en gezondheidsklach-
ten veroorzaken. De NLGR en de gemeente doen hun best om de 

rups te bestrijden. Maar u kunt ook zelf iets doen. Plant in uw tuin 
meer struiken en inheemse bloemen. Dit zorgt voor meer voedsel 
voor vogels die de rupsen eten. En spuit geen gif in uw tuin.

Meer bewegen, anders 
eten. Je hoort het dage-
lijks en overal. Deze en 
andere verbeteringen in 
Ƶǁ�ůĞĞĨƐƟũů�ǌŽƌŐĞŶ�ǀŽŽƌ�
ŇŝŶŬĞ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐǁŝŶƐƚ�
en een betere weer-
stand. En dat is deze 
tijd van een pandemie 
mooi meegenomen! 
Belangrijkste winst die 
deelnemers aan CooL+ 
boeken, is dat ze zich 
gelukkiger voelen. Gun 
uzelf ook dat geluk en 
doe mee! CooL+ loopt al 
ŝŶ��ůƉŚĞŶ�ĞŶ�ZŝũĞŶ͕�ŵĂĂƌ�
start binnenkort ook in 
Gilze, Baarle-Nassau en 
Chaam. Ga voor meer in-
ĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�ĂĂŶŵĞůĚĞŶ�
naar onze website 
www.gilzerijen.nl

Digitale afvalkalender en App  
vervangen de papieren 
afvalkalender
Download nu alvast de Afvalwijzer app
Vanaf 1 januari 2021 stapt de gemeente geheel 
over naar een digitale afvalkalender. Zo kunnen 
we eenvoudiger over wijzigingen communiceren, 
het scheelt papier en het is duurzamer.
�Ğƚ�ŶƵ�ĂůǀĂƐƚ�ĚĞ��ĨǀĂůǁŝũǌĞƌ�ĂƉƉ�ŽƉ�Ƶǁ�ƚĞůĞĨŽŽŶ͘�
�ĂŶ�ŚĞď�Ƶ�Ƶǁ�ĂĨǀĂůŬĂůĞŶĚĞƌ�ŽƉ�ŵĂĂƚ�ĂůƟũĚ�ďŝũ�ĚĞ�
ŚĂŶĚ͘�h�ŬƵŶƚ�ŽŽŬ�ŵĞůĚŝŶŐĞŶ�ŝŶƐƚĞůůĞŶ͕�ǌŽĚĂƚ�Ƶ�
een bericht krijgt op de avond of ochtend voor-
dat wij uw afval ophalen. Een handig geheugen-
steuntje!
Inwoners zonder computer of smartphone kun-
nen op aanvraag een papieren versie ontvangen. 
h�ŬƵŶƚ�ĚĞ�ĂĨǀĂůŬĂůĞŶĚĞƌ�ŽŽŬ�ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ�ĞŶ�
printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Kijk hier hoe 
ŚĞƚ�ǁĞƌŬƚ͘��sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŬŝũŬ�ŽƉ�
www.gilzerijen.nl. 

Bezoek aan milieustraat alleen op afspraak
Tuinafval brengen kan wel zonder afspraak

Voor een bezoek aan de milieustraat moet u een 
ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ŵĂŬĞŶ͘��ŝƚ�ǀŽŽƌŬŽŵƚ�ůĂŶŐĞ�ǁĂĐŚƫũĚĞŶ͘�
,Ğďƚ�Ƶ�ĂůůĞĞŶ�ƚƵŝŶĂĨǀĂů�ĚĂŶ�ŚŽĞŌ�Ƶ�ŐĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�
ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘�h�ŬƵŶƚ�ĚĂƚ�ŐƌĂƟƐ�ďƌĞŶŐĞŶ�ďŝŶŶĞŶ�ĚĞ�
ŽƉĞŶƐƚĞůůŝŶŐƐƟũĚĞŶ�ĞŶ�ĚĂĂƌďŝũ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�
de reguliere ingang van de milieustraat, Parallel-
weg 36 in Rijen.

Wat hebt u nodig bij uw bezoek?
�ƌĞŶŐ�ďŝũ�ĞĞŶ�ďĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ�ĂůƟũĚ�
Ƶǁ�ŵŝůŝĞƵƉĂƐ͕�ĞĞŶ�ŐĞůĚŝŐ�ůĞŐŝƟŵĂƟĞďĞǁŝũƐ�ĞŶ�Ƶǁ�
ƉŝŶƉĂƐ�ŵĞĞ͘��̂ ŽŵŵŝŐĞ�ĂĨǀĂůƐŽŽƌƚĞŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ŐƌĂƟƐ�
bij de milieustraat afgeven; voor andere soorten 
moet u betalen.
KƉ�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘ŶůͬŵŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ�ǌŝĞƚ�Ƶ�ǁĞůŬĞ�
afvalsoorten dat zijn.

Hoe maakt u een afspraak?
Kijk op www.gilzerijen.nl/milieustraat voor meer 
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ͘�
KƉ�ĚŝĞ�ƉĂŐŝŶĂ�ǀŝŶĚƚ�Ƶ�ĚĞ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶŬŶŽƉ͘�<Žŵƚ�Ƶ�

er niet uit, dan kunt u ook bellen naar 14 0161. 
sĞƌŐĞĞƚ�ŶŝĞƚ�Ƶǁ�ŬĞŶƚĞŬĞŶ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ͊�h�ŵĞůĚƚ�
ǌŝĐŚ�ĂĂŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ƟũĚďůŽŬ͘�h�ŚĞďƚ�ϮϬ�ŵŝŶƵƚĞŶ�ĚĞ�
ƟũĚ�Žŵ�Ƶǁ�ĂĨǀĂů�ĂĂŶ�ƚĞ�ďŝĞĚĞŶ͘�

Babbeltrucs
KƉůŝĐŚƚĞƌƐ�ŬŽŵĞŶ�ǀĂĂŬ�ďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌ�ŽǀĞƌ͘ �
Ze bellen aan, spreken je op straat aan of 
bellen je op. Zogenaamd namens de bank, 
de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek 
voor hun kind. Eenmaal binnen worden op 
die manier elk jaar vele mensen van hun 
ďĞǌŝƫŶŐĞŶ�ďĞƌŽŽĨĚ͘
KŽŬ�ƉƌŽďĞƌĞŶ�ŽƉůŝĐŚƚĞƌƐ�ŵĞŶƐĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�
ĚĞƵƌ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ƉŝŶŶĞŶ͘��ůƐ�ǌĞ�ĚĞ�ƉŝŶĐŽĚĞ�ĂĨ�
kunnen kijken en u vervolgens van uw pas 
kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk 
geld van uw rekening.

tĂĂƌ�ŵŽĞƚ�Ƶ�ŽƉ�ůĞƩĞŶ͍
- Doe niet zomaar de deur open voor een 
ŽŶďĞŬĞŶĚĞ͘�KĨ�ŐĞďƌƵŝŬ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĞĞŶ�
kierstandhouder om de deur op een kier 
ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌĞƩĞŶ͖

- Laat nooit een onbekende binnen en sluit 
de deur als je binnen iets gaat halen;

- Pin nooit zomaar aan de deur.

Telefonische babbeltruc
KŽŬ�ǀŝĂ�ĚĞ�ƚĞůĞĨŽŽŶ�ďĞŶĂĚĞƌĞŶ�ŽƉůŝĐŚƚĞƌƐ�

mensen, bijvoorbeeld om een zogenaamd 
ďĞǌŽĞŬ�ĂĂŶ�ƚĞ�ŬŽŶĚŝŐĞŶ͘�KĨ�ǌĞ�ĚŽĞŶ�ǌŝĐŚ�
voor als de bank en vragen u om in te log-
gen of om uw gegevens te geven. Banken 
vragen dit nooit.

tĂĂƌ�ŵŽĞƚ�Ƶ�ŽƉ�ůĞƩĞŶ͍
- Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de 
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ďĞƚƌĞŌ�ǌĞůĨ�Žŵ�ŚĞƚ�ƚĞ�
controleren;

- Banken vragen nooit via de telefoon om 
uw gegevens of pincode of om directe 
toegang tot uw computer te krijgen.

�ĞŶƚ�Ƶ�ƚŽĐŚ�ƐůĂĐŚƚŽīĞƌ�ŐĞǁŽƌĚĞŶ͍
Ͳ� �ŽĞ�ĂůƟũĚ�ĂĂŶŐŝŌĞ�ďŝũ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�ǀŝĂ�
 0900-8844;
- Is de oplichter nog in de buurt? 
 Bel direct 112.

>ĞĞƐ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŵĂĂŬŚĞƚǌĞŶŝĞƩĞŵĂŬŬĞůŝũŬ͘Ŷů�
ĂůůĞ�ƟƉƐ�ĚŝĞ�ŚĞůƉĞŶ�Žŵ�ƚĞ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ�ĚĂƚ�Ƶ�
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ďĂďďĞůƚƌƵĐ͘

Voorkom 
meekijken bij 
pinnen
>Ğƚ�ŐŽĞĚ�ŽƉ�ĂůƐ�Ƶ�ƉŝŶƚ͘�ZĞŐĞůŵĂƟŐ�ƉƌŽďĞƌĞŶ�Đƌŝ-
minelen over de schouder mee te kijken om te 
zien welke pincode iemand intoetst. Bijvoorbeeld 
bij de kassa in de winkel of bij een geldautomaat. 
�ůƐ�ǌĞ�ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ�ŽŽŬ�Ƶǁ�ƉŝŶƉĂƐ�ŚĞďďĞŶ͕�ďŝũǀŽŽƌ-
beeld met behulp van een babbeltruc, halen ze 
zoveel mogelijk geld van uw rekening. Let daar-
om goed op als u pint.
<ŝũŬ�ǀŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ǀĞŝůŝŐ�ďĞƚĂůĞŶ�ŽƉ�
www.veiligbankieren.nl.

Vergroot uw weerstand:  
doe mee aan CooL+!

Arriva in Brabant past busdienst- 
regeling aan per 31 augustus
Reist u met het openbaar vervoer? Check 
dan voordat u op reis gaat de dienstrege-
ůŝŶŐ͘��ƌƌŝǀĂ�ƉĂƐƚ�ƉĞƌ�ϯϭ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ĚĞ�ĚŝĞŶƐƚ-
ƌĞŐĞůŝŶŐ�ĂĂŶ͘��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�
ǀĞƌǁĂĐŚƚĞ�ƌĞŝǌŝŐĞƌƐĂĂŶďŽĚ͘�KƉ�ƐŽŵŵŝ-
ge plaatsen rijden minder ritten tijdens 
ĚĞ�ƐƉŝƚƐ�ĞŶ�ŵĞĞƌ�ƌŝƩĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ĚĂůƵƌĞŶ͘��Ğ�
Nightliners en Buurtbussen rijden niet. 

^ŽŵŵŝŐĞ�ƐĐŚŽůŝĞƌĞŶůŝũŶĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ƟũĚĞůŝũŬ�
opgeheven. Kijk voor een overzicht van alle 
ǁŝũǌŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘Ăƌƌŝ-
va.nl/corona. 
Daar waar geen Buurtbussen rijden, kunt u 
gebruik maken van de regiotaxi. Kijk voor 
voorwaarden op  www.bravo.info/regiover-
voer voor meer info.



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

B en W belicht…

Het college van burgemeester en wet-
houders vergadert iedere week, meestal 
op dinsdag. 
KƉ�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘ŶůͬĐŽůůĞŐĞďĞƐůƵŝƚĞŶ 
leest u de openbare besluiten met 
ĚĂĂƌŽƉ�ĞĞŶ�ŬŽƌƚĞ�ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ��ǀĂŶ�� 
25 augustus en 1 september 2020. 
Hebt u vragen? Bel dan 14 0161.

Bekendmakingen

Voornemen ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
�ĂƐŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ

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-
ƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ�;�ZWͿ͘�hŝƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝƐ�ŐĞďůĞ-
ken dat  betrokkene niet meer woont op 
het adres waar hij/zij volgens de BRP staat 
ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘��Ğ�ǀĞƌŚƵŝƐĂĂŶŐŝŌĞ�ŚĞďďĞŶ�
ǁŝũ�ŶŝĞƚ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘�KŽŬ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�ŶŝĞƚ�
vast kunnen stellen wat de huidige woon-
ƉůĂĂƚƐ�ŝƐ͘�/Ŷ�ĚĞ�ĂƌƟŬĞůĞŶ�Ϯ͘ϯϵ�ĞŶ�Ϯ͘ϰϯ�ǀĂŶ�ĚĞ�
wet BRP staat dat men verplicht is het nieu-
we adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
ĞŶ�ǀŽŽƌůĞƩĞƌƐ�� 'ĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ
Erkens, E.J. 16-06-1968

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
ŬĂŶ�ŐƌŽƚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ĞŶͬŽĨ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ŐĞ-
volgen hebben voor betrokkene(n). 
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
ƉƵďůŝĐĂƟĞ�Ƶǁ�ǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.

�ŝũ�ŐĞĞŶ�ƌĞĂĐƟĞ�ďŝŶŶĞŶ�Ϯϴ�ĚĂŐĞŶ�ŶĂ�ĚĂŐ-
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ŐĂĂŶ�ǁŝũ�ŽǀĞƌ�ƚŽƚ�ĚĞ-
ĮŶŝƟĞǀĞ�ŽƉŶĞŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĚƌĞƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�
onbekend in de BRP.

�ƩĞŶĚĞƌŝŶŐ�ǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉ�
bestemmingsplan “N631 
onderdoorgang spoor Rijen”
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het voorontwerp van het bestem-
mingsplan “N631 onderdoorgang spoor 
Rijen” ter inzage te leggen. Dit besluit is op 
28 augustus 2020 gepubliceerd via www.
ŽĨĨŝĐŝĞůĞďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ͘Ŷů͘�h�ŚĞďƚ�ǀĂŶ�
2 september 2020 tot en met 13 oktober 
2020 de gelegenheid een inspraakreac-
ƟĞ�ŝŶ�ƚĞ�ĚŝĞŶĞŶ͘�h�ŬƵŶƚ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉ�
ďĞƐƚĞŵŵŝŶŐƐƉůĂŶ�ƟũĚĞŶƐ�ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ�
inzien in het gemeentehuis van Gilze en 
ZŝũĞŶ͕�ZĂĂĚŚƵŝƐƉůĞŝŶ�ϭ�ŝŶ�ZŝũĞŶ͘��ůƐ�Ƶ�ŚĞƚ�
bestemmingsplan wilt inzien maakt u een 
ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ŵĞƚ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘�h�ŬƵŶƚ�ŽŶůŝŶĞ�
een afspraak maken via www.gilzerijen.nl 
of door te bellen naar ons algemene num-
ŵĞƌ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ͘�h�ŬƵŶƚ�ŚĞƚ�ƉůĂŶ�ŽŽŬ�ďĞŬŝũŬĞŶ�
op de website www.ruimtelijkeplannen.
Ŷů͘�,Ğƚ�/DZKͲŶƵŵŵĞƌ�ŝƐ�E>͘/DZK͘Ϭϳϴϰ͘
�WEϲϯϭƐƉŽŽƌƚƵŶŶĞůͲsKϬϭ͘�sŽŽƌ�ŶĂĚĞƌĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀĞƌǁŝũǌĞŶ�ǁŝũ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ŽŶǌĞ�ǁĞď-
site, www.gilzerijen.nl.

De provincie Noord-Brabant organiseert 
bijeenkomsten om de plannen rond de 
ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ�ƐƉŽŽƌŽŶĚĞƌĚŽŽƌŐĂŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
KŽƐƚĞƌŚŽƵƚƐĞǁĞŐ�ƚŽĞ�ƚĞ�ůŝĐŚƚĞŶ͘��ƌ�ŝƐ�ĞĞŶ�
online bijeenkomst op 29 september 2020 
om 20:00 en een inloopbijeenkomst bij 
�ĞƚĐĂĨĠ�ĚĞ�sŝũĨ��ŝŬĞŶ͕�KŽƐƚĞƌŚŽƵƚƐĞǁĞŐ�ϱϱ�
in Rijen op 22 september 2020. In verband 
ŵĞƚ��Ks/�Ͳϭϵ�ŝƐ�ĚĞ�ŝŶůŽŽƉďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ�ŽƉ-
ŐĞĚĞĞůĚ�ŝŶ�ƟũĚǀĂŬŬĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ϭϱ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬ͘�
Voor zowel de online-bijeenkomst als de 
inloopbijeenkomst moet u zich inschrijven. 
�ŝƚ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĚŽĞŶ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĨŽƌŵƵ-
lier op de website van de provincie in te 
vullen: www.brabant.nl/n631inloop.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Dassenburcht 3, 5126 XE, 
Gilze. Hierbij is rekening gehouden met 
ĂƌƟŬĞů�ϭϴ͕�ĞĞƌƐƚĞ�ůŝĚ�ŽŶĚĞƌ�Ě͕�ǀĂŶ�ĚĞ�tĞ-
genverkeerswet 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 
ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�
ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�ƉƵďůŝĐĂƟĞĚĂƚƵŵ�ďĞǌǁĂĂƌ�ŵĂŬĞŶ͘�
KŽŬ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ�ǀƌĂ-
gen. 

VERKEERSBESLUIT
'ĞůĞƚ�ŽƉ�ĂƌƟŬĞů�ϭϴ͕�ĞĞƌƐƚĞ�ůŝĚ�ŽŶĚĞƌ�Ě͕�ǀĂŶ�
de Wegenverkeerswet 1994 brengen bur-
gemeester en wethouders van Gilze en Rij-
en ter openbare kennis dat op 26 augustus 
2020 is besloten een gehandicaptenpar-
ŬĞĞƌƉůĂĂƚƐ�;ŽƉ�ŬĞŶƚĞŬĞŶͿ�ŽƉ�ƚĞ�ŚĞīĞŶ͘��ŝũ�
doen dit door het bord E6 met onderbord 
met het kenteken te verwijderen, overeen-
ŬŽŵƐƟŐ�ŚĞƚ�ZĞŐůĞŵĞŶƚ�sĞƌŬĞĞƌƐƌĞŐĞůƐ�ĞŶ�
sĞƌŬĞĞƌƐƚĞŬĞŶƐ�;ZssͿ�ϭϵϵϬ͕�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůŽĐĂƟĞ�
te hoogte van Leibeemd 20 te Rijen;
Belanghebbenden kunnen op grond van 
ĚĞ��ůŐĞŵĞŶĞ�ǁĞƚ�ďĞƐƚƵƵƌƐƌĞĐŚƚ�ďŝŶŶĞŶ�ϲ�
ǁĞŬĞŶ�ŶĂ�ƉƵďůŝĐĂƟĞĚĂƚƵŵ�ďĞǌǁĂĂƌ�ŵĂŬĞŶ͘�
KŽŬ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐ�ǀƌĂ-
ŐĞŶ͘�DĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ůĞǌĞŶ�
onder het kopje Rechtsmiddelen.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
ϮϬ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�sĞůĚƐƚƌĂĂƚ�ŽŶŐ͕�;ƐĞĐƟĞ�
L 2762), Gilze
ƉůĂĂƚƐĞŶ�ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŵĂƐƚ�
;ϮϬ�<ϬϮϬϲϳͿ
27 augustus 2020, Van Brederodestraat 2, 
5126 HZ
plaatsen overkapping 
28 augustus 2020, Hercules 15, 5126 RK
realiseren truckwerkplaats
1 september 2020, Marijkestraat 11, 
5121 XB
starten beautysalon aan huis
1 september 2020, langs Dundelbroek, 
ƐĞĐƟĞŶƌ͗���ϰϯϲϭ
kappen 9 bomen
De gemeente neemt eerst een besluit over 
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 

ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚ͘�WĂƐ�ĚĂĂƌŶĂ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ďĞ-
ǌǁĂĂƌ�ŽĨ�ǌŝĞŶƐǁŝũǌĞŶ�ŝŶƐƚƵƌĞŶ͘�tŝůƚ�Ƶ�ŵĞĞƌ�
weten over deze aanvraag? Neem dan con-
tact op met het klantcontactcentrum van 
ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͕�ƚĞůĞĨŽŽŶ�ϭϰ�Ϭϭ�ϲϭ͘

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
Ϯϲ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�WŚĂŶƚŽŵ�ϯ͕�ϱϭϮϲ�Z:
bouwen bedrijfsgebouw en aanleggen uit-
ƌŝƩĞŶ
ϯϭ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�,ŽĞŬƐĞƐƚƌĂĂƚ�ϰ͕�ϱϭϮϭ�̂ s
uitbreiden woning
ϯϭ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϮϬ͕�:ŽŚĂŶŶĞƐ�ǀĂŶ��ƌĞŐŚƚ-
straat 12, 5121 MX
plaatsen dakkapel
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐůƵŝƚ͘�

Volledige meldingen
20 augustus 2020, Haansbergseweg 18, 
ϱϭϮϭ�>:
saneren asbest
31 augustus 2020, Abdis van Thornstraat 
ϮϬ͕�ϱϭϮϲ��:
saneren asbest 
1 september 2020, Oranjestraat 115, 5126 
BN
slopen bedrijfsgebouw 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
26 augustus 2020, tussen Breda en Tilburg 
;EϵϬϳ͕�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ůŽĐĂƟĞƐͿ
ƟũĚĞůŝũŬĞ�ĂĨǁŝũŬŝŶŐ�ďƉ�ƚďǀ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ
26 augustus 2020, tussen Breda en Tilburg 
;EϵϬϳ͕�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ůŽĐĂƟĞƐͿ
ĂĂŶůĞŐŐĞŶ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�ĞŶ�ďŽƵǁ�ĮĞƚƐďƌƵŐ

�Ws

sĞƌůĞĞŶĚĞ�ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ��Ws�
ĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǁĞƩĞŶ
Besluit verzonden op 26 augustus 2020, 
Rondje Rijen op 13 september 2020 van 
8.30 uur tot 18.00 uur in Rijen (zaaknum-
mer 294334)

Besluit verzonden op 25 augustus 2020, 
KůĚƟŵĞƌ�dŽĞƌĞŶƚŽĐŚƚ�'ŝůǌĞ�ŽƉ�Ϯϳ�ƐĞƉƚĞŵ-
ďĞƌ�ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�Ϭϴ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϳ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƐƚĂƌƚ�
ďŝũ�ĚĞ�dŚĞ��ĂŶŶĞƌ�EŝĞƵǁƐƚƌĂĂƚ�ϱϬͲϱϮ�ƚĞ�
Gilze (288896).

Besluit verzonden op 1 september 2020, 
Streetwise op 1 oktober 2020 van 08:45 
uur tot 12:00 uur in de Strijp te Gilze 
(ϮϵϭϵϰϬ).

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
ĚĞ�ĚĂƚƵŵ�ǀĂŶ�ǀĞƌǌĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďĞƐůƵŝƚ͘�

/ŶŐĞŬŽŵĞŶ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ�ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ��Ws�
ĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǁĞƩĞŶ
Carbidschieten op 31 december 2020 van 
ϭϭ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϳ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ŝŶ�ĚĞ�<ŽƌƚĞ�ZĞŬŬĞŶ�
te Rijen.

U vindt alle volledige 
ŽĸĐŝģůĞ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


