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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 22 
en 28 september 2020. �Ŷ�ǁĞ�ŐĞǀĞŶ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŬŽƌƚĞ�ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ�ŽƉ͘�tŝůƚ�Ƶ�ĚĞ�ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐĞŶ�
op alle besluiten van de afgelopen week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /colle-
gebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Subsidieverordening Klimaatbestendig 
Gilze en Rijen
We willen in 2040 een klimaatbestendi-
ge gemeente zijn. Dat houdt in dat onze 
openbare ruimte, tuinen en erven door een 
ĂŶĚĞƌĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ŚĞƚ�ǁĂƚĞƌ�ŐŽĞĚ�ŬƵŶŶĞŶ�
vasthouden zonder overlast te geven. Ook 
het aanplanten van groen helpt. Inwoners 
kunnen ook zelf een aantal maatregelen ne-
men in en rondom hun woning. Het colle-
ŐĞ�ƐƟŵƵůĞĞƌƚ�Ěŝƚ�ĞŶ�ƐƚĞůƚ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ�
voor om de subsidieverordening ‘Klimaat-
bestendig Gilze en Rijen’ vast te stellen. 
Inwoners kunnen een beroep doen op de 
verordening als zij maatregelen nemen die 
erop gericht zijn de leefomgeving geschik-
ƚĞƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĞīĞĐƚĞŶ�ĚŽŽƌ�ŬůŝŵĂĂƚ-
verandering. Denk aan waterdoorlatende 
verharding, groene daken en ‘tegels eruit, 
plant erin’. 

Programma van Eisen “Rijen Noord-Oost 
ĚƵƵƌǌĂŵĞ�ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ƐƚƌĂƚĞŶ͟�
vastgesteld
De gemeente gaat de straten Riekevoort, 
Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoe-
ve, Wouwerbroek en Breebroek in Rijen op-
nieuw en duurzaam inrichten. De voorberei-
dingen zijn gestart. Er is een programma van 
eisen gemaakt. Hierin staat waaraan de nieu-
ǁĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚƌĂƚĞŶ�ŵŽĞƚ�ǀŽůĚŽĞŶ͘�
Ook is hierin vastgelegd hoe de gemeente 
inwoners betrekt bij de voorbereidingen. 
,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ǀĂŶ�ĞŝƐĞŶ�
vastgesteld. De volgende stap is om op basis 
van het programma van eisen ontwerpen te 
ŵĂŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚƌĂƚĞŶ͘

Afspraak maken voor bezoek aan 
milieustraat wordt de standaard
Het college wijzigt de dienstverlening 
voor de milieustraat. Bewoners van de ge-
meente Gilze en Rijen kunnen alleen nog 
op afspraak hun grof huishoudelijk afval 
(met uitzondering van tuinafval) aanbie-
den bij de milieustraat. Tot nu toe was dit 
ĞĞŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ĐŽƌŽŶĂŵĂĂƚƌĞŐĞů͘�,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�
neemt dit besluit, omdat inwoners en me-
ĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ƚĞǀƌĞĚĞŶ�ǌŝũŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�
werkwijze en een onderzoek in opdracht 
ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ�ŶĂĂƌ�ĚĞǌĞ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�
ǁĞƌŬǁŝũǌĞ�ĚĞǌĞ�ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ�ďĞǀĞƐƟŐƚ͘

^ƚĂŶĚ�ǀĂŶ�ǌĂŬĞŶ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐ�ƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬ�
bergingsvijver Wolfsweide
De vijver in park Wolfsweide is ook bedoeld 
om bij veel regenval rioolwater op te van-
gen. De kwaliteit van het water is al jaren 
een probleem. De gemeente zoekt naar een 
duurzame oplossing. In de naastgelegen 
wijk gaat de gemeente straten duurzaam en 
ŽƉŶŝĞƵǁ�ŝŶƌŝĐŚƚĞŶ͘��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞƌĂĂĚ�ŚĞĞŌ�
het college opdracht gegeven om daarbij 
de afvoer van regenwater en rioolwater te 
ƐĐŚĞŝĚĞŶ͘��ŝƚ�ŚĞĞŌ�ŽŽŬ�ŝŶǀůŽĞĚ�ŽƉ�ŚĞƚ�ĨƵŶĐ-
ƟŽŶĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďĞƌŐŝŶŐƐǀŝũǀĞƌ͘ �,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�
ƚƌĞŌ�ĞŶŬĞůĞ�ŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǀŽŽƌ�
ĚĞ�ǀŝũǀĞƌ�ĞŶ�ďĞƚƌĞŬƚ�ĚĞ�ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
straten in de wijk bij de zoektocht naar een 
langetermijnoplossing. Middels een memo 
informeert het college de gemeenteraad 
hierover.

Inhaalcollecte
Vanwege de coronacrisis konden de collec-
ƚĂŶƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƐƟĐŚƟŶŐĞŶ�ĞŶ�Žƌ-
ŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�ŶŝĞƚ�ŽƉ�ƉĂĚ͘�sĂŶ�ϭϭ�ƚŽƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�Ϯϰ�
oktober is er een ‘inhaalcollecte’ de Hart-
ƐƟĐŚƟŶŐ͕�ŚĞƚ�>ŽŶŐĨŽŶĚƐ͕�ZĞƵŵĂ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�
en het Rode Kruis. Ze lopen mét elkaar en 
ǀſſƌ�ĞůŬĂĂƌ͕ �ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐĞǌŽŶĚĞƌ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͘

sĞŝůŝŐ�ĐŽůůĞĐƚĞƌĞŶ�ŽƉ�ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ďůŝũŌ�
ƟũĚĞŶƐ�ĚĞǌĞ�ŝŶŚĂĂůĐŽůůĞĐƚĞ�ŚĞƚ�ƵŝƚŐĂŶŐƐ-
ƉƵŶƚ͘�̂ ƟĐŚƟŶŐ��ŽůůĞĐƚĞƉůĂŶ�ŚĞĞŌ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�
richtlijnen opgesteld in samenwerking met 
het RIVM. De totale opbrengst wordt via 
een vaste verdeelsleutel onder de deelne-
mende fondsen verdeeld. 

Op safari door Gilze Rijen: 
de bewoner als klimaatexpert

College stelt gemeenteraad voor om tracé 
ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�ůĂŶŐƐ�ƐƉŽŽƌ�ŝŶ�ZŝũĞŶ�ƚĞ�ǁŝũǌŝŐĞŶ
�ƌ�ŬŽŵƚ�ĞĞŶ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�ƚƵƐƐĞŶ��ƌĞĚĂ�ĞŶ�
dŝůďƵƌŐ͘��ĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�
ligt in onze gemeente. De provincie is de 
opdrachtgever voor de aanleg en werkt 
hierbij samen met de gemeenten waarin 
ĚĞ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�ŬŽŵƚ�ƚĞ�ůŝŐŐĞŶ͘�KƉ�ϵ�ũƵůŝ�
ϮϬϭϴ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ƌĂĂĚ�ŚĞƚ�ƚƌĂĐĠ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐŶĞů-
ĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�ŝŶ�ZŝũĞŶ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ͘�sĂƐƚŐĞƐƚĞůĚ�
ŝƐ�ĚĂƚ�ĚĞ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�ǀĂŶƵŝƚ��ƌĞĚĂ�ďŝũ�ĚĞ�
Broodbaan in Rijen de gemeente binnen-
komt, vervolgens via het Kleine Vospad de 
zuidzijde van het spoor volgt en vanaf de 
Vincent van Goghstraat de noordzijde van 
ŚĞƚ�ƐƉŽŽƌ�ǀŽůŐƚ�ƌŝĐŚƟŶŐ�dŝůďƵƌŐ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�
uitwerking van dit tracé hebben de bewo-
ners van het Kleine Vospad gevraagd of het 

ŵŽŐĞůŝũŬ�ŝƐ�Žŵ�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�Eϲϯϭ�ĞŶ�ĚĞ�sŝŶ-
ĐĞŶƚ�ǀĂŶ�'ŽŐŚƐƚƌĂĂƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐŶĞůĮĞƚƐƌŽƵƚĞ�
gebruik te maken van een strook van ProRail 
ten noorden van het spoor Breda-Tilburg. 
EĂ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ŽǀĞƌůĞŐŐĞŶ�ŵĞƚ�WƌŽZĂŝů�ĞŶ�

ĚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ�EŽŽƌĚ��ƌĂďĂŶƚ�ŝƐ�Ěŝƚ�ŵŽŐĞůŝũŬ�
gebleken. In een raadsvoorstel vraagt het 
college de gemeenteraad om in te stemmen 
met de voorgestelde tracéwijziging. 

Volgende week commissievergaderingen
/Ŷ�ĚĞ�ǁĞĞŬ�ǀĂŶ�ϭϮ�ŽŬƚŽďĞƌ�Ă͘Ɛ͘�ǌŝũŶ�Ğƌ�ŽƉ-
nieuw raadscommissievergaderingen ge-
pland. 
De  vergaderingen zijn thuis live te volgen 
ǀŝĂ�ĞĞŶ�ůŝǀĞƐƚƌĞĂŵ�tĞ�ƐƚĂƌƚĞŶ�Žŵ�ϭϵ͘ϯϬ�
uur. Ongeveer een week voor de vergader-

datums zijn de agenda's  met alle stukken 
ƚĞ�ǀŝŶĚĞŶ�ŽƉ�ŚƩƉ͗ͬͬŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘ƌĂĂĚƐŝŶĨŽƌ-
ŵĂƟĞ͘Ŷůͬ���ĂĂƌ�ǀŝŶĚƚ�Ƶ�ŽŽŬ�ĚĞ�ůŝŶŬ�ŶĂĂƌ�
de livestream om de vergadering thuis te 
volgen.

Inspreken
Er geldt voor de vergaderingen een schrif-
telijke inspreekmogelijkheid; wilt u hiervan 
gebruik maken? Geef dit uiterlijk op de dag 
ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ϭϮ͘ϬϬ�ƵƵƌ�ĚŽŽƌ�
ĂĂŶ͗�:ŽĞƉ͘ƟŵŵĞƌŵĂŶƐΛŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘Ŷů�͘

Bijna dagelijks zijn de gevolgen van de 
klimaatveranderingen in het nieuws: ex-
ƚƌĞŵĞ�ǁĂƚĞƌŽǀĞƌůĂƐƚ͕�ĚƌŽŽŐƚĞ͕�ŚŝƩĞƐƚƌĞƐƐ͘�
Gelukkig is er ook aandacht voor innova-
ƟĞǀĞ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ͘�

Maar hoe staat het met het klimaat in onze 
gemeenten? Daarom zijn we op zoek naar 
ŝŶƐƉŝƌĂƚŽƌƐ�ĚŝĞ�ƟũĚĞŶƐ�ĞĞŶ�ǁĂŶĚĞůŝŶŐ�ĚĞ�

mogelijkheden toe lichten om waterover-
ůĂƐƚ͕�ĚƌŽŽŐƚĞ�ĞŶ�ŚŝƩĞƐƚƌĞƐƐ�ƚĞŐĞŶ�ƚĞ�ŐĂĂŶ͘�
Is uw huis en of tuin al klimaatbestendig? 
En vindt u het leuk om uw buurtgenoten 
hier meer over te vertellen? Geef u dan op 
en deel uw kennis. Of wordt onderdeel van 
ĚĞ�ůŽŽƉƌŽƵƚĞ͘�DĂŝů�ŶĂĂƌ��ƵƵƌǌĂĂŵŚĞŝĚΛ
abg.nl

Verklein de kans op woninginbraak
U wilt niet dat iemand bij u inbreekt en 
waardevolle spullen uit uw huis steelt. 
DĞƚ�ĞĞŶ�ƉĂĂƌ�ƐŝŵƉĞůĞ�ƟƉƐ�ĞŶ�ĂĂŶƉĂƐƐŝŶŐĞŶ�
houdt u inbrekers beter buiten.

Tips voor als u (even) uw huis uit gaat
ͻ� >ĞŐ�ŬŽƐƚďĂƌĞ�ƐƉƵůůĞŶ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ǌŝĐŚƚ͘
ͻ� >ĂĂƚ�ĞĞŶ�ůĂŵƉ�ĂĂŶ͘
• Sluit alle ramen.
• Doe de voor- en achterdeur op slot.

,ĞĞŌ�Ƶǁ�ǁŽŶŝŶŐ�ĞĞŶ�ŐĞĚĞĞůĚĞ�ǀŽŽƌĚĞƵƌ͕ �
zoals een studentenhuis? Doe dan ook al-
ƟũĚ�Ƶǁ�ĞŝŐĞŶ�ǀŽŽƌĚĞƵƌ�ŽĨ�ŬĂŵĞƌĚĞƵƌ�ŽƉ�
slot als u naar buiten gaat.

Beveilig uw huis tegen inbrekers
Wilt u uw huis beter beveiligen tegen inbre-
ŬĞƌƐ͍��ŝƚ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĚŽĞŶ�ĚŽŽƌ͗��
•  goedgekeurde sloten voor uw ramen en 

deuren te gebruiken.
ͻ� ĞĞŶ�ĂŶƟͲŝŶďƌĂĂŬƐƚƌŝƉ�ďŝũ�Ƶǁ�ǀŽŽƌͲ�ĞŶ�ĂĐŚ-

terdeur te plaatsen.
• goede buitenverlichting, bijvoorbeeld 

met een bewegingssensor, te installeren.
• Ervoor te zorgen dat u makkelijk kunt 

zien wie er voor uw deur staat. Bijvoor-
beeld met een deurspion.

• de struiken rondom uw huis kort te 
snoeien,  zodat uw huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is.

<ŝũŬ�ǀŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�ƟƉƐ�ŽƉ�
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂĂŬŚĞƚǌĞŶŝĞƩĞŵĂŬŬĞůŝũŬ͘Ŷůͬ

Dank voor inleveren 
taxussnoeisel!
Dank u wel. U hebt door het inleveren van 
uw taxussnoeisel gezorgd dat alleen al in 
ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ϯ͘ϱϵϬ�ŬŝůŽ�ƐŶŽĞŝƐĞů�ŝƐ�ŽƉ-
ŐĞŚĂĂůĚ͘�sŽůĚŽĞŶĚĞ�ǀŽŽƌ�ϯϯ�ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂ-
ƉŝĞģŶ͊�dŽƚĂĂů�ŚĂĂůĚĞ�^ƟĐŚƟŶŐ�dĂǆƵƐ�dĂǆŝ�

ƐŶŽĞŝƐĞů�ŽƉ�ǀŽŽƌ�ϯ͘ϳϮϳ�ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉŝĞģŶ͘�
Een mooi resultaat ondanks de droogte bij 
de start van het seizoen. Kijk voor meer info 
ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ŝŶǌĂŵĞůĞŶ�ǀĂŶ�ƐŶŽĞŝƐĞů�ĞŶ�^ƟĐŚ-
ƟŶŐ�dĂǆƵƐ�dĂǆŝ�ŽƉ��ǁǁǁ͘ƚĂǆƵƐƚĂǆŝ͘Ŷů

Waar wordt u nou gelukkig van?
Samen met u willen we een zo’n perfecte 
mogelijke wereld creëren in onze gemeen-
te. Daarom willen we graag weten wat u 
vindt dat er beter kan. Om dit te weten 

te komen hebben heel veel inwoners een 
uitnodiging per post gekregen om een vra-
genlijst in te vullen. Deze uitnodiging werd 
ǀĞƌƐƚƵƵƌĚ�ĚŽŽƌ�ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐ-

ďƵƌĞĂƵ�WŽŶ͘�,ĞĞŌ�Ƶ�ĚĞ�ǀƌĂŐĞŶůŝũƐƚ�ŐĞŬƌĞ-
gen? Pak uw kans en laat uw stem horen! 

Mondkapje verplicht bij bezoek 
aan gemeentehuis
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Komt u naar het gemeentekantoor in Rijen? Dan 
moet u een mondkapje dragen in de publieke 
ruimtes. Ook medewerkers van de gemeente 
dragen een mondkapje in de publieke ruimtes. 
Als er een spatscherm is (bij de balie) dragen 
medewerkers geen mondkapje.

Publiekshal
Het is verplicht een mondkapje te dragen in de 
ŚĂů�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͘��ŽĚƌĂ�Ƶ�ŐĂĂƚ�ǌŝƩĞŶ�
mag het mondkapje af. Mocht u uw mondkapje 
zijn vergeten dan kunt er een krijgen van de me-
dewerkers bij de balie. 

Uw bezoek aan het gemeentehuis
Het dragen van een mondkapje is een extra maat-
regel die geldt naast de hygiënemaatregelen en 

ĚĞ�ϭ͕ϱ�ŵĞƚĞƌ�ĂĨƐƚĂŶĚ͘�tĞ�ǀĞƌǌŽĞŬĞŶ�Ƶ�ŽŽŬ�Žŵ�
alleen naar uw afspraak te komen, tenzij het 
ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ�ŝƐ�ĚĂƚ�Ğƌ�ŝĞŵĂŶĚ�ďŝũ�ŝƐ͘�<Žŵ�ŽƉ�ƟũĚ�
ŶĂĂƌ�Ƶǁ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ͕�ŵĂĂƌ�ŶŝĞƚ�ĞĞƌĚĞƌ�ĚĂŶ�ϱ�ŵŝŶƵ-
ƚĞŶ�ǀſſƌ�ŚĞƚ�ĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ�ƟũĚƐƟƉ͘��ůŝũĨ�ƚŚƵŝƐ�ĂůƐ�Ƶ�
ŬůĂĐŚƚĞŶ�ŚĞĞŌ�ǌŽĂůƐ�ŶŝĞǌĞŶ͕�ŚŽĞƐƚĞŶ͕�ŬŽŽƌƚƐ�ŽĨ�
benauwdheid.

Kom op afspraak
Veel zaken kunt u online regelen, zoals een ver-
ŚƵŝǌŝŶŐ�ĚŽŽƌŐĞǀĞŶ͕�ĞĞŶ�ƵŝƩƌĞŬƐĞů�ŽĨ�ĂŬƚĞ�ĂĂŶǀƌĂ-
gen of het aanvragen van een keuring voor uw 
rijbewijs. Moet u toch naar het gemeentehuis? 
Maak dan eerst een afspraak. U kunt online een 
afspraak maken via onze website www.gilzerijen.
Ŷů�ŽĨ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ďĞůůĞŶ�ŶĂĂƌ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ͘

Tijdelijke aanpassing 
dienstverlening buitendienst 
Ook wij hebben te kampen met perso-
neelsuitval als gevolg voorzorgsmaatrege-
len rondom het coronavirus. Daardoor heb-
ďĞŶ�ǁĞ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ŽŶĚĞƌďĞǌĞƫŶŐ�ďŝũ�ĚĞ�
buitendienst. We doen er alles aan om onze 
dagelijkse dienstverlening op noodzakelijke 
onderdelen door te laten gaan.
Onze prioriteit ligt daarbij bij de afvalinza-
meling, openstelling milieustraat en snel 
verhelpen van storingen aan het riool.
Andere zaken, zoals het plaatsen van de 

ďůĂĚŬŽƌǀĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�ƌĞĂĐƟĞƟũĚ�ŽƉ�ǀĞƌǌŽĞŬĞŶ�
of meldingen duren wat langer dan gebrui-
kelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.

College presenteert aanpak voor 
ŚƵŝƐǀĞƐƟŶŐ�ĂƌďĞŝĚƐŵŝŐƌĂŶƚĞŶ
/Ŷ�ĚĞ�ŬŽŵĞŶĚĞ�ũĂƌĞŶ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�
Gilze en Rijen een provinciale opgave om 
arbeidsmigranten te huisvesten. Om te 
voorkomen dat deze groep mensen wo-
ningzoekers op de woningmarkt verdringt, 
ŚĞĞŌ�ŚĞƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ĞĞŶ�ĂĂŶƉĂŬ�ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘�/Ŷ�
de aanpak staat onder andere dat een aan-

ďŝĞĚĞƌ�ǀĂŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�ǁŽŽŶƌƵŝŵƚĞ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�
een eigen slaapkamer biedt, informeert 
ŽǀĞƌ�ǁŽŶĞŶ�ŝŶ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͕�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�ŚŽƵĚƚ�
en in overleg staat met de naaste omge-
ving. Het is nu aan de gemeenteraad om 
de aanpak vast te stellen. Voor meer infor-
ŵĂƟĞ�ŬŝũŬ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘Ŷů͘�



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

U vindt alle volledige 
ŽĸĐŝģůĞ�ďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ
ŽƉ�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘Ŷůͬ

bekendmakingen

Bekendmakingen

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

,Ğƚ�ĐŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ�'ŝůǌĞ�ĞŶ�ZŝũĞŶ�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŽƚĞŶ�
ŽƉ�ŐƌŽŶĚ�ǀĂŶ�Ăƌƚ�Ϯ͘ϮϮ�tĞƚ��ĂƐŝƐƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ�
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 1 juli 2020

Geslachtsnaam 
ĞŶ�ǀŽŽƌůĞƩĞƌƐ�� 'ĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ
ZĂƐŽƵůŝ͕�E͘� ϯϬͲϭϬͲϭϵϵϭ
ZĂƐŽƵůŝ͕�E͘� ϮϳͲϬϳͲϭϵϵϲ
ZĂƐŽƵůŝ͕�E͘� ϭϬͲϬϱͲϮϬϭϲ
zĂǌĂƌ͕ ��͘� ϮϲͲϬϭͲϭϵϵϬ
:ĂůĂů͕��͘� ϬϭͲϭϮͲϭϵϵϬ
�ŚŵĞĚ͕��͘� ϬϴͲϬϲͲϭϵϵϬ
:ĂůĂů͕�Z͘� ϭϭͲϭϮͲϮϬϭϲ
'ŽƵĚĂƌǌŝ͕�,͘� ϭϱͲϬϵͲϭϵϴϲ
�ĨĞƌĂƚĂ��ǇĞƌƐĂůĞŵ�DŝŬĂĞů� ϮϰͲϭϭͲϮϬϭϭ

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
ŶůͬďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐĞŶ

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 
personen ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
ƟĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ�;�ZWͿ͘�hŝƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ŝƐ�ŐĞďůĞ-
ken dat betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar ze volgens de BRP staan in-
ŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘��Ğ�ǀĞƌŚƵŝƐĂĂŶŐŝŌĞ�ŚĞďďĞŶ�ǁŝũ�
niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 
kunnen stellen wat de huidige woonplaats 
ŝƐ͘�/Ŷ�ĚĞ�ĂƌƟŬĞůĞŶ�Ϯ͘ϯϵ�ĞŶ�Ϯ͘ϰϯ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƚ�
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
ĞŶ�ǀŽŽƌůĞƩĞƌƐ�� 'ĞďŽŽƌƚĞĚĂƚƵŵ
,ĂďĂƐŚ͕�^͘� ϭϱͲϬϭͲϮϬϬϬ
<ĂŬŽ͕�D͘� ϬϱͲϬϯͲϭϵϵϲ
ǀĂŶ�dĞƌǁŝƐŐĂ͕�>͘� ϮϯͲϬϯͲϭϵϵϴ

Een eventuele ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de BRP kan 
ŐƌŽƚĞ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ĞŶͬŽĨ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ŐĞǀŽůŐĞŶ�
hebben voor betrokkene(n). 
tŝũ�ǀĞƌǌŽĞŬĞŶ�Ƶ�ďŝŶŶĞŶ�Ϯϴ�ĚĂŐĞŶ�ŶĂ�ĚĂƚƵŵ�
ƉƵďůŝĐĂƟĞ�Ƶǁ�ǀĞƌŚƵŝǌŝŶŐ�ĚŽŽƌ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�
ŚĞƚ�<ůĂŶƚĐŽŶƚĂĐƚĐĞŶƚƌƵŵ�;<��Ϳ�ƚĞů͗�ϭϰϬϭϲϭ͘
�ŝũ�ŐĞĞŶ�ƌĞĂĐƟĞ�ďŝŶŶĞŶ�Ϯϴ�ĚĂŐĞŶ�ŶĂ�ĚĂŐ-
ƚĞŬĞŶŝŶŐ�ƉƵďůŝĐĂƟĞ�ŐĂĂŶ�ǁŝũ�ŽǀĞƌ�ƚŽƚ�ĚĞĮ-
nitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
17 september 2020, Mathilde Wibautplein 
15, 5122 KR
plaatsen dakkapel
18 september 2020, Pius-X-straat 7, 
5121 EP
bouwen zwembad 
Ϯϭ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ͕�,ĞƵǀĞůƐƚƌĂĂƚ�ŽŶŐ͕͘�
5126 CM
realiseren 2 doorsteken
21 september 2020, Langereit 18, 5126 NG
verbouwen woning
22 september 2020, Hoofdstraat 58, 
5121 JG
vervangen T-mobile antennes
23 september 2020, Bisschop de Vetplein 
(L 1068), Gilze-20ZK02280
Kappen zes bomen
24 september 2020, Heuvelstraat 64, 
5126 CM
plaatsen erker voorzijde woning
24 september 2020, Langereit 17, 5126 NG
(gedeeltelijk) intrekken OBM
25 september 2020, Rimpelaar 71, 5124 RB
realiseren Bed&Breakfast
29 september 2020, Laagstraat 78, 5121 ZH
bouwen aanbouw
29 september 2020, Lange Wagenstraat 
55, 5126 BB
ǁŝũǌŝŐĞŶ�ďƌĂŶĚŵĞůĚŝŶƐƚĂůůĂƟĞƐ

30 september 2020, Bisschop de Vetplein 
10A, 5126 CA
ďŽƵǁĞŶ�ϰ�ƉĂƟŽǁŽŶŝŶŐĞŶ
30 september 2020, Pastoor Oomenstraat 
6, 5121 EN
kappen van een boom

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.

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
28 september 2020, Churchillstraat 9, 
5121 AW
uitbreiden garage
Ϯϵ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ͕��ƵŶĚĞůďƌŽĞŬ�ƐĞĐƟĞ���
4361 Rijen
ŬĂƉƉĞŶ� ϵ� ďŽŵĞŶ� ŽƉ� ŐĞŵĞĞŶƚĞŐƌŽŶĚ�
;ϮϬ�<ϬϮϭϰϮͿ

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
21 september 2020, Leibeemd 90, 5121 RP
afvoeren asbest golfplaten
22 september 2020, Oranjestraat 115, 
5126 BN
saneren inpandig aanwezige asbest in 
schoorsteen

29 september 2020, Laagstraat 78, 5121 ZH
sloopwerkzaamheden aan woning

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
ǁĞƩĞŶ
Bijzonder met een grote B�ŽƉ�ϲ͕�ϳ�ĞŶ�ϴ�ŶŽ-
vember 2020 in sportzaak Molenwiek in 
Molenschot.

Sinterklaasfeest in Gilze�ŽƉ�Ϯϭ�ĞŶ�ϮϮ�ŶŽ-
vember 2020 in de Schakel in Gilze

Kiak Lampionnenoptocht ŽƉ�ϭϵ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�
ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϭϵ͗ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϵ͗ϰϱ�ƵƵƌ�ĚŽŽƌ�'ŝůǌĞ͘

Verleende vergunningen APV en 
ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ǁĞƩĞŶ
�ĞƐůƵŝƚ�ǀĞƌǌŽŶĚĞŶ�ŽƉ�Ϯϲ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ͕�
Buitenspeeldag Rijen ŽƉ�Ϯϲ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�
ϮϬϮϬ�ǀĂŶ�ϭϯ͘ϬϬ�ƵƵƌ�ƚŽƚ�ϭϳ͘ϬϬ�ƵƵƌ�ŝŶ�WŝƵƐ�
yͲƐƚƌĂĂƚ�ŝŶ�ZŝũĞŶ�;ϮϵϳϴϲϱͿ͘

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. 


