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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 8 en 15 september 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. 

Verkoop bouwgrond Midden-Brabant Poort
Het college wil een perceel bouwgrond ver-
kopen van 8.561 m2 aan Concorde op Mid-
den-Brabant Poort in Gilze. De gemeente is 
hierover in onderhandeling.

Vervangen fiets-/voetgangersbrug Broekdijk
Het college heeft besloten een nieuwe stalen 
fiets- en voetgangersbrug te plaatsen bij de wa-
tergang De Groote Leij. Tussen Broekdijk 40 en 
de Wierikstraat in Hulten loopt een zandpad dat 
een watergang (De Groote Leij) kruist. Over de 
watergang ligt een fiets- en voetgangersbrug. 
De huidige brug vertoont gebreken, was niet 
meer veilig en is eerder door het college afge-
sloten.

Beleidsnota ‘Omgevingsdialoog bij ruimtelijke 
plannen’
Het college sprak in september 2019 met de 
gemeenteraad af het vastgelegde beleid in de 
nota ‘Omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen’ 
binnen één jaar na vaststelling te evalueren. 
In deze tijd is een representatieve beleidseva-
luatie niet mogelijk. De gemeente heeft op dit 
moment wel aandacht voor het goed toepassen 
van de bestaande beleidsregels voor het voeren 
van een omgevingsdialoog.
In een memo informeert het college de raad 
over de redenen van het uitstellen van deze 
evaluatie van half 2020 naar eind 2021. 

De provincie gaat op de Oosterhoutseweg (N631) tussen Oosterhout en 
Rijen groot onderhoud uitvoeren. Dit met als doel om de doorstroming, 
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Eén van de twee deelprojecten 

Informatiebijeenkomsten Spooronderdoorgang 
Oosterhoutseweg (N631)

bestaat uit de realisatie van een spooronderdoorgang, inclusief aanliggende 
kruisingen. Sinds kort ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage, 
waarover wij u graag bijpraten. 

Inloopavond en online bijeenkomst
De provincie Noord-Brabant organiseert bijeenkomsten om de plannen 
rond de toekomstige spooronderdoorgang van de Oosterhoutseweg toe 
te lichten. Er is een online bijeenkomst op 29 september 2020 om 20:00 
en een inloopbijeenkomst bij Eetcafé de Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55 
in Rijen op dinsdagavond 22 september 2020. In verband met COVID-19 is 
de inloopbijeenkomst opgedeeld in tijdvakken tussen 16:00 en 20:00 uur. 
Voor zowel de online bijeenkomst als de inloopbijeenkomst moet u zich 
inschrijven. Dit kunt u doen door het registratieformulier op de website 
van de provincie in te vullen: www.brabant.nl/n631inloop. 

Meer informatie?
Op onze website leest u meer informatie over dit onderwerp: www.
gilzerijen.nl/bestemmingsplannen/voorontwerp-bestemmings-
plan-n631-onderdoorgang-spoor-rijen.html

Mantelzorgcompliment 
voor mantelzorgers
Als waardering voor mantelzorgers reiken we elk 
jaar het mantelzorgcompliment uit. Dit zijn dit 
jaar cheques ter waarde van 75 euro te beste-
den bij lokale winkeliers. 

Bent u een mantelzorger?
U bent een mantelzorger als u voor langere 
tijd méér dan de gebruikelijke zorg geeft aan 
iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld in ver-
band met een langdurige ziekte of handicap. 
Dit kan uw partner, ouder of kind zijn, maar ook 
een familielid, vriend of kennis. 

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?
De mantelzorger vraagt het compliment aan en 
ondertekent het samen met de zorgontvanger. 
De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december 
2020 binnen zijn. U kunt maar één mantel-
zorgcompliment per zorgontvanger aanvragen. 

Hoe vraagt u een mantelzorgcompliment aan?
Wilt u het mantelcompliment aanvragen? Ga 

dan op onze website www.gilzerijen.nl/mantel-
zorgcompliment. Download daar het aanvraag-
formulier. U kunt het formulier ook ophalen bij 
het gemeentehuis. U kunt het op verschillende 
manieren inleveren. Dit staat op het formulier.

Ben jij een jonge mantelzorger?
Jonge mantelzorgers (tot en met 23 jaar) kun-
nen zich aanmelden bij Jeanine Bouman. 
App of bel naar 06-83168915, of stuur een mail-
tje naar jmzconsulent@mantelzorggilzerijen.nl. 
Samen met Jeanine kijk je naar een persoonlijke 
invulling van het compliment . 

Heeft u nog vragen?
U kunt met al uw vragen over mantelzorg te-
recht bij het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. 
Neem vrijblijvend contact op met één van de 
professionals via www.mantelzorggilzerijen.nl. 

Digitale afvalkalender en App vervangen 
de papieren afvalkalender
Download nu alvast de Afvalwijzer app

Hoe gaat het met ons? GGD hart voor brabant 
start groot gezondheidsonderzoek 
De GGD Hart voor Brabant is 7 september ge-
start met een grootschalig onderzoek naar de ge-
zondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de 
GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 
Hart-voor-Brabanders van 18 jaar of ouder krijgen 
een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 
De vragen gaan onder andere over lichamelijke 
en psychische gezondheid, leefgewoonten en de 

woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit 
onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van 
de gemeenten in de regio.
Niet alle inwoners krijgen een vragenlijst; deel-
nemers worden willekeurig gekozen uit het be-
volkingsregister van hun gemeente. De geselec-
teerde personen vormen samen een doorsnee 
van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en 

ouder. Heb je geen brief ontvangen, maar doe 
je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen 
zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan 
het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.
nl. Dit kan vanaf 22 september. Deelname aan het 
onderzoek is vrijwillig. 
Meer informatie op de site van de GGD Hart voor 
Brabant www.ggdhvb.nl 

Eind augustus ontvingen meisjes die dit jaar 13 
worden een oproep voor de HPV-vaccinatie. Dit 
voorjaar gingen de vaccinaties niet door om de 
kans op besmetting met het coronavirus te voor-

komen. Om de voorzorgsmaatregelen te handha-
ven en zo de verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, nodigt de GGD meisjes nu individu-
eel uit voor de HPV-vaccinatie. 

De GGD organiseert de vaccinaties passend bij 
de actuele coronamaatregelen
De GGD houdt zich aan de richtlijnen van het 
RIVM, zodat ze het vaccineren veilig kunnen 
doen.

Op de GGD-locaties is een looproute ingericht. 
Meisjes worden één voor één opgeroepen, zodat 
er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het 
prikken zelf duurt ongeveer 10 seconden; er is 
minimaal en vluchtig contact. De medewerkers 
reinigen tussen het prikken door hun handen.
  
Meer informatie
Op rijksvaccinatieprogramma.nl vind je antwoord 
op veel gestelde vragen over de HPV-vaccinatie. 
Heb je andere vragen? 
Bel de GGD dan op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur op 0900 463 64 43. 
Onze medewerkers helpen graag.

GGD prikt en beschermt tegen 
baarmoederhalskanker 

Veilig internetten: eerst checken, dan klikken

Waarom plaatsen we bladkorven?
We zijn blij met het grote aantal bomen in onze 
gemeente. Uiteraard geeft dat in het najaar veel 
blad en dat kan soms overlast geven. Helpt u mee 
om naast uw tuin ook het openbaar gebied blad-
vrij te maken? We zetten de bladkorven vooral in 
woonstraten met veel grote bomen. De bladkor-
ven zijn alleen bestemd voor blad.

Wat doe ik met mijn eigen tuinafval?
Uw eigen tuinafval hoort niet thuis in de blad-
korven. Gooi uw eigen tuinafval in uw groenbak. 
Die halen wij elke twee weken gratis op. Ook bij 
de milieustraat kunt u takken en tuinafval gra-

tis kwijt. Onze veegwagen rijdt in deze periode 
extra rond om het gevallen blad in uw straat 
op te vegen.

Een e-mail, tekstbericht of betaalverzoek met een 
foute link erin is een veelgebruikte manier om uw 
gegevens te achterhalen. Of om u over te halen 
om geld over te maken. Dit heet phishing. Met 
die gegevens, zoals wachtwoorden of toegangs-
codes, kunnen internetcriminelen u veel geld 
afhandig maken. Het is dus belangrijk om alert 
te zijn. Als u phishing kunt herkennen, en niet op 
linkjes en bijlagen klikt, snijdt u internetcrimine-
len flink de pas af. 

Weet u wanneer u te maken kan hebben met 
phishing? Weet u wanneer u moet opletten?
• Er wordt gevraagd om geld over te maken.
• Er wordt gevraagd om in te loggen of om je 

persoonsgegevens te mailen.
• Er is haast bij.

Als dit het geval is weet u voortaan wat u te doen 
staat! Eerst checken, dan klikken! Klik niet zomaar 
op een link.

Weet u wat u moet checken?
• Check de URL (het adres) van een link door er 

met er met uw muis op te gaan staan (niet klik-
ken natuurlijk!). Kijk goed of u vreemde dingen 
(rare tekens, vreemde woorden) in de URL ziet 
staan.

• Check het e-mailadres van de afzender.
• Krijgt u een onverwacht betaalverzoek van een 

bekende? Bel op en vraag of het klopt.
• Krijgt u een betaalverzoek van een bedrijf? Bel 

het bedrijf op om te vragen of het klopt.

Twijfelt u aan de juistheid van een link? Contro-
leer de link via: https://checkjelinkje.nl/.

Meer informatie?
Voor meer informatie en tips verwijzen wij u naar 
de website van: 
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/. 

Alleen voor blad
Komende week plaatsen we weer 
bladkorven

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.

Zet nu alvast de Afvalwijzer app op uw telefoon. 
Dan heb u uw afvalkalender op maat altijd bij de 
hand. U kunt ook meldingen instellen, zodat u 
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. 
U kunt de afvalkalender ook downloaden en 
printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Kijk hier hoe 
het werkt. 

Heeft u geen computer of smartphone
Dan kunt u in december op aanvraag toch een 
papieren versie ontvangen. Te zijner tijd laten wij 
u uiteraard weten hoe en waar u die versie aan 
kunt vagen. 

Voor meer informatie kijk op www.gilzerijen.nl. 
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Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

Bekendmakingen

Ontwerpbesluit Drank- en 
Horecavergunning
De burgemeester van de gemeente Gilze en 
Rijen heeft het voornemen om op basis van 
artikel 3 en 4 van de Drank- en horecawet 
een vergunning te verlenen voor het uit-
oefenen van het horecabedrijf aan: Senio-
renVereniging Rijen, Nassaulaan 64 (ruimte 
0.08 van Cultureel Centrum de Boodschap) 
te Rijen.
Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie 
heeft de burgemeester aan deze vergunning 
een aantal voorschriften verbonden.

Ter inzage legging 
Een ontwerp van het te nemen besluit ligt 
met ingang van 17 september 2020 zes we-
ken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Rijen. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken met het Klantcon-
tactcentrum via 14 0161 of via email info@
gilzerijen.nl.

Mogelijkheid om een zienswijze te geven 
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht, tijdens de pe-
riode dat de stukken ter inzage liggen, hun 
zienswijzen naar voren brengen.

Drank en Horecawet
Gedoog Drank- en Horecavergunning voor 
Heuvel 1 te Gilze verstrekt op 14-9-2020

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. 

Gedoog Exploitatievergunning Verzendda-
tum 14-9-2020 Heuvel 1 te Gilze

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit. 

Collectevergunningen:
Van 11 t/m 24 oktober zijn de inhaalweken 
voor de Hartstichting, Longfonds, Reuma 
Nederland en het Rode Kruis

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
op grond van art 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-
derstaande personen naar een onbekend 
land 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.

Met ingang van 26 augustus 2020
Geslachtsnaam en voorletters 
 Geboortedatum
Ahajjam, M. 20-10-1971
Ajouaoui, R. 11-08-1976
Posiewala, S.T. 11-06-1986
Rusek, P. 04-05-1993
Govers, M. M. A. 31-07-1973
Leenderts, D. L. M. 31-08-1986
Fransen, B. H. J. 15-02-1983
Fransen, S. L. M. 10-01-2019

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
2 september 2020, Rijksweg 22, 5125 NA
aanpassen schuur
3 september 2020, de Vucht 60, 5121 ZN
kappen 2 bomen
7 september 2020, Geren 26C, 5126 CS
plaatsen dakkapel
10 september 2020, Belle van Zuylenstraat 
0, 5122 LG Rijen (6065 B), 20ZK02205
bouwen zes, twee-onder-een kapwoningen
16 september 2020, Hoofdstraat 156, 5121 JJ
bouwen blokhut voor kantoorruimte

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
4 september 2020, Rimpelaar 3a, 5124 RB
huisvesten seizoensmedewerker
4 september 2020, Rimpelaar 3a, 5124 RB
bouwen kas
4 september 2020, Rimpelaar 3a, 5124 RB
uitbreiden teeltbedrijf
10 september 2020, Heistraat 1, 5121 JK
verbouwen opbouw tot woonruimte

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:

Regentenstraat 9, 21 A, 55, 57, 63, 117, 119 
en 125, 5121 CM
brandveilig gebruik van een woonzorgcom-
plex met 7 groepszorgwoningen

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 
17 september 2020 zes weken lang ter inza-
ge 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@gilze-
rijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen, kan iedereen zienswijzen naar voren 
brengen. 

Besluit aanmeldnotitie 
milieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in 
het kader van de Algemene wet bestuurs-
recht en de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo), besloten dat voor 
deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te 
worden:

3 september 2020, Hoogstraat 8, 5126 NR
veranderen en uitbreiden pluimvee- en 
rundveehouderij.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 

met ingang van 16 september 2020 gedu-
rende 6 weken ter inzage bij de gemeen-
te Gilze en Rijen. Voor het inzien van de 
stukken kunt u een afspraak maken met 
het Klantcontactcentrum via 14 0161 of via 
email info@gilzerijen.nl. 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een voorbereidingsbesluit, 
waartegen geen direct bezwaar of beroep 
open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit 
m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken 
in de hierop volgende procedure van het 
uiteindelijke besluit, te weten de vergun-
ning in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
4 september 2020, Oranjestraat 28, 5126 
BP
oprichten bijgebouw
4 september 2020, Oranjestraat 30, 5126 
BP
oprichten bijgebouw
10 september 2020, Anna Blamanstraat 4, 
5122 CP
plaatsen dakkapel voorzijde
10 september 2020, Wevershof 29, 5126 
VW
plaatsen aanbouw op tweede etage
10 september 2020, Laagstraat (kadastraal-
nr B 3162)
realiseren uitrit
15 september 2020, Mathilde Wibautplein 
34, 5122 KS
uitbreiden woning
15 september 2020, de Vucht 60, 5121 ZN
kappen 2 bomen

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 omgevings-
vergunningen met uitgebreide 
procedure
8 september 2020, Broekdijk 30A, 5125 NE
intern wijzigen/verbouwen en brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf 

De beschikking is ten opzichte van de ont-
werpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kunt u rechtstreeks 
beroep instellen. 

Volledige meldingen
7 september 2020, Oranjestraat 115, 5126 
BN
verwijderen asbest golfplaten
7 september 2020, Burgemeester Ballings-
weg 7A, 5125 PK
saneren asbest

11 september 2020, Wethouder van de 
Wildenbergstaat 59, 5126 TL
saneren asbest

Melding akkoord

4 september 2020, Belle van Zuylenstraat 
13, 15, 17, 19, 21 en 23, 5122 LG Rijen
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Boeken- en platenmarkt op 26 september 
2020 van 9:00 uur tot 16:30 uur in de voor-
malige lederen tassenfabriek A. de Hoon 
Hoeksestraat 3 Rijen.
Buitenspeeldag op 26 september 2020 van 
13:00 uur tot 17:00 uur in de Pius X straat 
in Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 10 september 2020, 
Burendag op 26 september 2020 van 12.00 
uur tot 16.00 uur in Mariastraat te Rijen 
(295234)

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. 
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