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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 
toelichting  van  6 en 13 oktober 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

A58 Tilburg-Breda: laat weten wat u vindt
Op de A58 Tilburg-Breda staan elke dag files. Het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt hoe ze die kunnen vermin-
deren. Samen met weggebruikers, belanghebbenden en omwonen-
den bespraken ze mogelijke oplossingen. De kansrijke oplossingen 
werkten ze uit in 3 alternatieven.

De volgende stap is nu om voor deze alternatieven een milieuef-
fectrapport op te stellen.
• Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onder-

zoek?
• Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces?

Laat het weten via www.platformparticipatie.nl/A58tilburgbreda!

Meer informatie? Kijk op www.a58tilburgbreda.nl. 
Of kom naar de online informatiebijeenkomst op 27 of 28 oktober.

Burgemeester is 
nieuwe ambassadeur 
Home of Good Hope
Sinds kort is burgemeester Derk Alssema ambassadeur van stichting 
Home of Good Hope. Als kersvers ambassadeur mocht hij onlangs 
het eerste exemplaar van het nieuwe beleidsplan van de stichting 
in ontvangst nemen. Een belangrijk doel in de komendej jaren is 
het realiseren van een opvangcentrum voor kinderen in Windhoek 
(Namibië).

Groot onderhoud N631 
Rijen – Oosterhout  
start 19 oktober 
Vanaf 19 oktober is de N631 tussen Rijen en Oosterhout afgesloten. 
In opdracht van de provincie pleegt aannemer BAM groot onder-
houd aan deze provinciale weg. Verkeer wordt hierbij omgeleid 
via de A27, Dongen en Tilburg. Fietsverkeer zal nauwelijks hinder 
ondervinden van de werkzaamheden en kan altijd gebruik maken 
van de verbinding Rijen-Oosterhout en andersom. Aannemer BAM 
heeft speciaal voor dit project een projectenapp gemaakt. Op deze 
gratis app kun je de momenten van afsluiting en de omleidingsrou-
tes zien. De app heet ‘BAM Infra Projecten’. Of houd facebook.com/
grootonderhoudn631 in de gaten voor het laatste nieuws over de 
werkzaamheden. Of kijk op: /www.brabant.nl/n631

Inschrijving pacht 
landbouwgrond 2021
Het gemeentebestuur geeft u de mogelijk-
heid om in te schrijven voor de pacht van 
los land. De volgende percelen landbouw-
grond zijn voor 1 jaar beschikbaar (van 1 ja-
nuari 2021 tot en met 31 december 2021):
a. Percelen aan de Hannie Schaftlaan/

Moerstraat in Rijen:
 M 366, 487 en 820 (alle ged.), gezamen-

lijk groot circa 3.16.64 ha.
 Let op: volgens één van de vorige pach-

ters zit in deze percelen knolcyperus.

b. Percelen aan de Zwarte Dijk/Hannie 
Schaftlaan in Rijen:
M 166 (ged.), 167, 168 en 607 (ged.), 
gezamenlijk groot circa 6.06.75 ha.
Let op: in de percelen M 166, 167 en 
168 (gezamenlijk groot circa 3.87.77 ha) 
liggen leidingen t.b.v. sproei-installatie 
(op 60 cm diepte) en drainage (op 80 
cm diepte).

Voor meer informatie over de inschrijving 
en de voorwaarden kijk op 
www.gilzerijen.nl.

Aandacht voor elkaar
Op 6 oktober trapten minister-president Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge de landelijke actie ‘aandacht voor elkaar af’ in Den 
Bosch. Met ‘Aandacht voor elkaar’ wil de overheid steun geven 
aan alle initiatieven rond corona die in het land zijn ontstaan. Het 
is belangrijk om nu aandacht voor elkaar te blijven hebben. Voor 
elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen 
ervaren door de coronacrisis. Want alleen als we er voor elkaar 
zijn, komen we er bovenop. Doe mee en deel uw idee, activiteit, 
verhaal of ervaring op www.aandachtvoorelkaar.nl of online met 
#aandachtvoorelkaar. Hier vindt u ook tips als u een activiteit wil 
starten.

Gilze en Rijen Helpt & VIP voorelkaar
De afgelopen maanden zagen we veel hartverwarmende initiatie-
ven in onze gemeente. Denk aan kinderen die spontaan tekeningen 
of kaarten afgaven in het bejaardenhuis. Denk aan inwoners die 
boodschappen deden voor hun oude buurman. Ook het initiatief 
Gilze en Rijen Helpt & VIP Voor elkaar is een mooi voorbeeld. Hebt 
u een vraag, behoefte aan een praatje of hulp nodig? Bel of app dan 
met  Gilze en Rijen Helpt & Vip voorelkaar: 06-57345182. Zij zijn 
alle dagen bereikbaar van 08.00-20.00 uur. Ze zijn er voor iedereen 

en er zijn heel veel mensen in onze gemeen-
te die u graag een helpende hand bieden. Zij 
brengen vraag en aanbod bij elkaar. Een mail 
sturen kan ook via viploket@vipvoorelkaar.nl. 

Mail uw tekst voor het bezinningsdoek 
Het college wil ook graag betekenis geven aan deze dag. Daarom 
staat er sinds 6 oktober een bezinningsdoek in de hal van het 
gemeentehuis in Rijen. U kunt daarop uw gedachten, verdriet 
of hoop uiten. Omdat we nu vooral thuis zijn en we u toch de 
gelegenheid willen geven om iets op het doek te schrijven, kunt 
u ons ook een mail sturen. Wij printen uw reactie uit en prikken 
deze op het doek. Dat mag van alles zijn: een naam, een tekst, 
een gedicht of een tekening. Samen creëren we zo een prachtig 
doek, waarmee we samen terugkijken, meeleven, verhalen de-
len en hoopvol vooruitblikken. Stuur uw mail naar 
aandachtvoorelkaar@gilzerijen.nl. Zet in de mail in ieder geval 
ook uw voornaam en woonplaats. Geef ook aan of wij uw reactie 
mogen gebruiken voor publicatie.

Openingstijden gemeentehuis 
vanaf 14 oktober 2020
De coronacrisis houdt ons allemaal in haar 
greep. Vanwege de maatregelen tegen 
verspreiding van het coronavirus en de op-
roep om zoveel mogelijk thuis te blijven, 
hebben we onze openingstijden aangepast. 
Het gemeentehuis in Rijen is vanaf 14 okto-
ber alleen open voor producten die u niet 
digitaal kunt regelen of aanvragen. U kunt 
daarvoor, nadat u een afspraak heeft ge-
maakt, alleen nog terecht op:
- Maandagochtend 
 van 08:30 uur tot 12:00 uur
- Dinsdagochtend 
 van 08:30 uur tot 12:00 uur
- Woensdagochtend 
 van 08:30 uur tot12:00 uur
- Donderdagochtend 
 van 08:30 uur tot 12.00 uur
- Vrijdagochtend 
 van 08:30 uur tot 12:00 uur

Deze tijden gelden ook voor het afhalen van 
bijvoorbeeld uw rijbewijs of reisdocument 

bij de receptie. En ook voor het halen van 
PMD-zakken of luierzakken. 
De avondopenstelling van donderdag ver-
valt hierdoor ook.

Een afspraak kunt u maken via onze website 
www.gilzerijen.nl of door te bellen naar 
14 0161.

Als u (milde) klachten heeft (koorts, niezen, 
hoesten e.d.)vragen wij u thuis te blijven en 
een andere afspraak te maken.

Heel veel zaken kunt u digitaal regelen, via 
onze website; daar hoeft u niet voor naar 
het gemeentehuis te komen. Kijkt u eerst 
op onze website voor welke producten dat 
geldt en hoe u dat kunt doen. U kunt tijdens 
de openingstijden ook chatten met onze 
virtuele assistent.
Telefonisch (14 0161) zijn we te bereiken 
van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 
17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Start werkzaamheden 30 km/uur maatregelen 
Rijen Noord West
Op maandag 2 november starten we met 
de werkzaamheden om de wijk Rijen Noord 
West veiliger te maken. Dit doen we door 
de snelheid aan te passen van 50 kilometer 
per uur naar 30 kilometer per uur. De werk-

zaamheden duren tot en met maandag 1 
maart 2020.  De bewoners van deze straten 
informeren wij met een brief.  Op de Mgr. 
Nolensstraat, Statenlaan, De Witstraat en 
de Schoutstraat blijft de maximumsnelheid 

voor gemotoriseerd verkeer 50 kilometer 
per uur. 

Voor meer info kijk op  www.gilzerijen.nl.

Rijen blijft in de toekomst 
verzekerd van Sinterklaasfeest 
Deze week ontstond commotie over de organisatie van de intocht van Sint Nicolaas 
in Rijen. Burgemeester Derk Alssema nodigde alle betrokkenen uit voor een overleg. 
Namens alle aanwezigen laat de burgemeester het volgende weten:

In een goed en constructief overleg is alles 
uitgesproken. Vanuit de gemeente is uitge-
legd wat er mis is gegaan en hoe er handi-
ger gecommuniceerd had kunnen worden 
met alle betrokkenen. 
Nadat alles was uitgesproken, kwam de 
organisatie van de intocht van dit jaar aan 
bod. 
Unaniem is besloten dat in 2020 helaas 
geen intocht mogelijk is vanwege de coro-
na-maatregelen. De partijen zorgen ervoor 
dat de kinderen in Rijen in de toekomst ver-
zekerd blijven van een sinterklaasfeest en 
gaan dit met elkaar verzorgen.

Deze reactie geeft de burgemeester mede 
namens alle betrokken partijen en wordt 
door hen ook onderschreven.

Tijdelijke aanpassing dienstverlening 
buitendienst 
Ook wij hebben te kampen met personeelsuit-
val als gevolg voorzorgsmaatregelen rondom het 
coronavirus. Daardoor hebben we te maken met 
onderbezetting bij de buitendienst. We doen er 

alles aan om onze dagelijkse dienstverlening op 
noodzakelijke onderdelen door te laten gaan.
Onze prioriteit ligt daarbij bij de afvalinzameling, 
openstelling milieustraat en snel verhelpen van 

storingen aan het riool.
Andere zaken, zoals de reactietijd op verzoeken 
of meldingen duren wat langer dan gebruikelijk. 
Wij vragen uw begrip hiervoor.



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

Bekendmakingen

VERKEERSBESLUIT
Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen burge-
meester en wethouders van Gilze en Rijen 
ter openbare kennis dat op 6 oktober 2020 
is besloten een gehandicaptenparkeerplaats 
(op kenteken) op te heffen. Zij doen dit door 
het bord E6 met onderbord met het ken-
teken te verwijderen, overeenkomstig het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens (RVV) 1990, voor de locatie ter hoog-
te van Eikhof 16 in Gilze. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na publica-
tiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening vragen. 

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 
het adres de Wittstraat 53, 5121HP in Rijen. 
Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, 
eerste lid onder d, van de Wegenverkeers-
wet 1994. Zij doen dit door het bord E6 met 
onderbord te plaatsen, met daarop het ken-
teken van het voertuig. Dit gebeurt volgens 
het Reglement Verkeersregels en Verkeer-
stekens (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. 

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
Donders, Z. 06-11-2013
Donders, H. 05-11-1985
Roothaert, D. 02-11-1988
Donders, J. 17-07-2011
Lamme, R. 20-06-1979
Mikolajczyk, D.J. 03-05-1987
Palmberg, K.A. 04-01-1958

Een eventuele ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de BRP kan 
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen 
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 defi-
nitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Voornemen ambtshalve 
opneming van gegevens in de 
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend dat het van plan is om, 
krachtens artikel 2.20 van de wet BRP, van 
onderstaande persoon de nieuwe gegevens 
van verblijf en adres ambtshalve op te ne-
men in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene 
verblijft op een adres in de gemeente maar 
hier niet staat ingeschreven; een verhuis-
aangifte hebben wij niet ontvangen. 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
Taghawi Bayat, A.M. 17-08-2002

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 defi-
nitieve opneming van de adresgegevens in 
de BRP.

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 persoon naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 
woont op het adres waar ze volgens de BRP 
staat ingeschreven.

Met ingang van 9 september 2020

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Erkens, E.J. 16-06-1968

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

Omgevingsvergunningen

Volledige meldingen
30 september 2020, Kapelstraat 31 , 
5124 RL
saneren asbest
29 september 2020, Broekakkerweg 4, 
5126 BD
saneren asbest dakbedekking

Aanvragen voor een omgevingsvergunning
3 oktober 2020, Hoofdstraat 139A, 5121 JD
kappen boom
5 oktober 2020, Beelstraat 8, 5121 AS
verbouwen woning
5 oktober 2020, N907, meerdere locaties, 
20ZK02393
bouwen fietsbrug t.b.v. snelfietsroute
6 oktober 2020, Provinciënbaan 8, 5121 DL
plaatsen lichtreclame
7 oktober 2020, Broekdijk ong., 5125 NE
vervangen fiets-voetgangersbrug 
8 oktober 2020, Parellelweg 44, 5121 LD
uitbreiden presentatiezaal
8 oktober 2020, Warande 6, 5126 WB
plaatsen zwembad en verbouwen van be-
staand bijgebouw
8 oktober 2020, Venneweg 14, 5121 RA
kappen boom
9 oktober 2020, Riekevoort 42, 5121 SC
installeren 3 airco units

13 oktober 2020, Oranjestraat 46, 5126 BP 
verbouwen woning

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 
5 oktober 2020, Burgemeester Sweens-
plein 35, 5121 EM
herplaatsen luifel
6 oktober 2020, Rimpelaar 3A, 5124 RB
huisvesten seizoensmedewerkers
6 oktober 2020, Rimpelaar 3A, 5124 RB
bouwen kas
7 oktober 2020, Rimpelaar 3A, 5124 RB
uitbreiden teeltbedrijf
12 oktober 2020, Heuvelstraat 64, 5126 CM
plaatsen erker voorzijde woning
14 oktober 2020, Mathilde Wibautplein 
15, 5122 KR
plaatsen dakkapel
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. 

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
8 oktober 2020, Stationsstraat 69, 5121 EC
aanleggen inrit

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure
Heistraat 13a , 5121 JK 
oprichten onbemand tankstation voor afle-
veren vloeibare motorbrandstoffen 
(benzine en diesel) aan derden

De beschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van donderdag 22 
oktober tot en met woensdag 3 december 
2020 ter inzage bij de gemeente Gilze en 
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. 

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen te-
gen deze beschikking. Het beroepschrift 
moet in tweevoud ingediend worden bij 
de Rechtbank Zeeland-West Brabant, post-
bus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken, treedt de 
beschikking in werking. Het indienen van 
een beroepschrift stelt de werking van de 
beschikking niet uit. 

Als u niet wil dat deze beschikking in werking 
treedt na afloop van de beroepstermijn, kan 
tijdens die termijn om een voorlopige voor-
ziening worden verzocht. Dit verzoek kan 
worden gedaan bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 
PA Breda. De beschikking treedt in dat geval 
niet in werking voordat over dit verzoek is 
beslist.

Regentenstraat 9, 21A, 55, 57, 63, 117, 
119 125, 5121 CM 
brandveilig gebruik woonzorgcomplex met 
7 groepszorgwoningen
De beschikking is ten opzichte van de ont-
werpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kunt u rechtstreeks 
beroep instellen. 

Melding akkoord
12 oktober 2020, Bavelseweg 170, 5124 PZ
veranderen bedrijf
13 oktober, Strijp 12, 5126 WR
saneren asbest
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Verkeersprojecten op 25 juni 2021 van 9:30 
uur tot 15:00 uur in de Catsstraat te Rijen.

Boekenmarkt op 31 oktober 2020 van 9:00 
uur tot 16:00 uur in de voormalig lederen 
tassenfabriek A de Hoon, Hoeksestraat 3 in 
Rijen.


