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B en W belicht… Gratis mondkapjes voor de Voedselbank 
en het Budgetcafé
Mondkapjes zijn best prijzig om aan te schaffen. Vooral voor men-
sen die krap bij kas zitten. Daarom stelt het gemeentebestuur 500 
mondkapjes ter beschikking aan de Voedselbank en het Budgetcafé.

Wethouder Ariane Zwarts ging persoonlijk langs om te horen hoe 
het de Voedselbank en het Budgetcafé in deze coronatijd vergaat. 
"Het is mooi dat de Voedselbank en het Budgetcafé mondkapjes 
gaan verspreiden. In de strijd tegen het coronavirus geldt voor ie-
dereen het dwingende advies om een mondkapje te dragen. Zo 
bieden we inwoners een mondkapje, die zich een aankoop moeilijk 
kunnen veroorloven.” 
De Voedselbank ondervindt ook de gevolgen van de coronamaat-
regelen. Het aanbod is mede afhankelijk van schenkingen van on-
dernemers. Veel ondernemers hebben het door de coronamaatre-
gelen moeilijk op dit moment. Wethouder Ariane Zwarts: “Er blijft 
continue aandacht nodig om de Voedselbank ook in de toekomst 
van voldoende producten te voorzien."

Door de coronacrisis hebben veel mensen zorgen over geld. Het 
Budgetcafé is er voor deze mensen. 
”Aarzel niet en vraag om hulp! Wacht niet af. Bij het Budgetcafé kun 
je vragen stellen op het gebied van financiën. Je krijgt tips en advie-

zen waarmee je zelf aan de slag kunt”, geeft de wethouder graag 
iedereen mee. Het Budgetcafé is bereikbaar via telefoonnummer: 
06-57601816 of bertseverens@abg.nl. Het Budgetcafé in het Palet 
op de Rembrandtlaan 54 in Rijen is vanwege de coronamaatregelen 
alleen op afspraak te bezoeken. De afspraak en het advies dat je 
krijgt, zijn gratis.

Stukken inzien? Laat ze toesturen of kijk op 
www.overheid.nl
Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus 
en de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, hebben we onze 
openingstijden aangepast. We bieden zoveel mogelijk diensten 
digitaal aan. Zo kunt u tijdelijk stukken die ter inzage liggen thuis 
inkijken. U kunt niet naar het gemeentehuis komen om stukken 
in te zien. 
Via www.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u al 
stukken digitaal inzien.

Daarnaast bieden we nu tijdelijk de mogelijkheid om stukken 
per mail of per post te ontvangen. Wilt u gebruik maken van 
deze mogelijkheid? Neem dan contact op met ons via 14 0161  
of info@gilzerijen.nl. 

Digitale afvalkalender en App vervangen de 
papieren afvalkalender
Download nu alvast de Afvalwijzer app
Vanaf 1 januari 2021 stapt de gemeente ge-
heel 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 tele-
foon. Dan hebt u uw afvalkalender op maat 
altijd bij de hand. U kunt ook meldingen 
instellen, zodat u een bericht krijgt op de 

avond of ochtend voordat wij uw afval op-
halen. Een handig geheugensteuntje!

Inwoners zonder computer of smartphone 
kunnen op aanvraag een papieren versie 
ontvangen. In december laten wij weten 
hoe en waar u dat aan kunt vragen.
Je kunt de afvalkalender ook downloaden 
en printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Kijk 
op www.gilzerijen.nl hoe het werkt.

Gebruikte mondkapjes 
horen bij restafval
Het is u vast ook opgevallen. Gebruikte mondkapjes belanden 
steeds vaker op straat en in de natuur. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. De kapjes zijn vervuilend en bevatten plastic, waar-
door ze niet vergaan. Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de 
prullenbak of thuis bij het restafval. Een stoffen mondkapje dra-
gen dat u vaker kunt gebruiken kan natuurlijk ook. 

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 20 
en 27 oktober 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. 

Gemeenten geïnformeerd over regionale 
arbeidsmarktontwikkelingen
De gezamenlijke wethouders arbeidsparti-
cipatie van de gemeenten in de regio Hart 
van Brabant hebben besloten om de colle-
ges en raden te informeren over de regio-
nale samenwerking. En ook de uitdagingen 
die er zijn op het gebied van arbeid, die in-
vloed hebben op een gezonde economie 
en een gezonde samenleving. Er is informa-
tief memo gemaakt met een bijbehorende 
film. Het college brengt de memo en film 
ter kennis van de commissie Samenleving.

College bereidt visie op geurbeleid voor
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het bui-
tengebied met de gemeente beoordelen 
we of sprake isvan een acceptabel woon- 
en leefklimaat. Met een geurgebiedsvisie 
heeft de gemeente een toetsingskader om 
vast te stellen met welke normen of sprake 
is van een acceptabel woon- en leefklimaat. 
Het college geeft opdracht om een visie op 
geurbeleid op te stellen. De visie op geur 
is straks ook een van de onderdelen in de 
omgevingsvisie. Iedere gemeente moet op 
basis van de nieuwe Omgevingswet een 
omgevingsvisie maken. Gemeenten berei-

den zich op dit moment voor op de komst 
van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

College wil één adviesraad voor uitvoering 
Jeugdwet, Wmo en Participatiewet
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert 
het college gevraagd en ongevraagd over 
het beleid in het kader van de Wmo en de 
Jeugdwet. De cliëntenraad doet dit voor 
van de Participatiewet. Al deze wetten 
komen samen in het sociaal domein. Het 
college is voorstander van één adviesraad 
die namens inwoners adviseert over ont-
wikkelingen in het sociaal domein. Daarom 
geeft het college de opdracht tot het vor-
men van één Adviesraad Sociaal Domein 
waarin ook de vertegenwoordiging van de 
Participatiewet gewaarborgd is.

Voorbereiding verkoop grond op bedrij-
venpark Midden-Brabant Poort in Gilze
Er is een kandidaat-koper voor bouwgrond 
op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort in 
Gilze. Het college stemt in met de mogelijke 
verkoop van grond aan deze kandidaat. Met 
dit besluit kunnen de onderhandelingen 
worden vervolgd.

Melodieën carillon 
in ere hersteld
Sinds vorige week speelt het carillon van 
het gemeentehuis in Rijen 50 nieuwe me-
lodieën. 
In 2009 moderniseerde een werkgroep de 
melodieën van het carillon. Toen zijn 30 
nieuwe melodieën toegevoegd en later 
nog eens 20. Helaas verdwenen deze me-
lodieën in de jaren erna door een technisch 
mankement. De precieze oorzaak is niet 
meer te achterhalen.
De beiaardier heeft de 50 melodieën op-
nieuw ingelezen. In totaal speelt het caril-
lon nu 100 verschillende melodieën.

Zon op Bedrijfsdaken: vraag snel een dakscan aan
Door zonnepanelen op het dak van uw 
bedrijf te plaatsen, kunt u zelf energie op-
wekken en tegelijk besparen op uw ener-
gierekening. Opgewekte stroom die u niet 
zelf gebruikt, levert u weer terug aan het 
net. Denkt u erover na? Vraag dan eerst een 
onafhankelijke dakscan aan.
Binnen het project ‘Zon op bedrijfsdaken’ 
mogen we vijftig dakscans aanbieden tegen 
gereduceerd tarief. U betaalt dan geen € 
275,00 maar € 92,00; wij betalen de rest. 
Voor dat bedrag komt een zonnecoach van 
Enpuls op afspraak bij u langs om de moge-
lijkheden in kaart te brengen. Bijvoorbeeld 
of het pand geschikt is voor zonnepanelen, 
hoeveel panelen op het dak passen en hoe-
veel energie deze opleveren. De eerste der-

tig scans vonden inmiddels plaats. 
We begrijpen dat u in deze coronatijd niet 
meteen aan zonnepanelen denkt. Maar 
toch is dit misschien juist wél het goede 
moment. 

Subsidieronde
Bovendien kunt u dit jaar nog tot 17 de-
cember meedoen aan de subsidieronde van 
het rijk. Ook bij de aanvraag kunnen we u 
ondersteunen. De subsidieronde is open 
vanaf dinsdag 24 november.

Liever volgend jaar?
Is 2020 voor u nog te vroeg? Dan biedt 2021 
weer een nieuwe subsidieronde! We geven 
u graag meer informatie. Stuurt u daarvoor 

een e-mail naar duurzaamheid@abg.nl.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op onze website 
www.gilzerijen.nl. 

Start werkzaamheden 30 km/
uur-maatregelen Rijen Noord 
West vertraagd 
Vanwege diverse coronabesmettingen bij 
de aannemer, Donders BV uit Esbeek, loopt 
de start van deze werkzaamheden vertra-

ging op. We verwachten dat de aannemer 
begin december met de werkzaamheden 
begint.

Oproep voor kunstenaars:  
doet u mee met  
‘Kunst in de gemeente’?
Maakt u kunst en woont u in deze regio? 
Doe dan mee met het project ‘Kunst in de 
gemeente’. Misschien kunt u uw kunstwerk 
dan een jaar lang exposeren op de sokkel 
van een bij een meter op het Raadhuisplein 
in Rijen. Daarnaast wint u een mooi geld-
bedrag. 

Kijk op www.kunstindegemeente.nl 
hoe het werkt.



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

Bekendmakingen

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 hij of zij volgens 
de BRP staat ingeschreven.

Met ingang van 7 oktober 2020

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
van Terwisga, L. 23-03-1998

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

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 Basisre-
gistratie Personen (BRP). Uit onderzoek is 
gebleken dat betrokkenen niet meer wonen 
op het adres waar ze volgens de BRP staan 
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben 
wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet 
vast kunnen stellen wat de huidige woon-
plaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van 
de Wet Basisregistratie Personen staat dat 
men verplicht is het nieuwe adres door te 
geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Milkias Mikele Gedey 01-02-2003
de Vet, H.C.M.G. 01-04-1959

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.

Attendering bekendmaking 
coördinatieregelen ontwerp 
wijzigingsplan en ontwerp 
omgevingsvergunning Heistraat 4 
te Rijen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten om 
het gecoördineerde ontwerp wijzigings-
plan en ontwerp omgevingsvergunning 
‘Heistraat 4 te Rijen’ ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 2 november 2020 gepubli-
ceerd op www.officielebekendmakingen.nl. 
Iedereen krijgt van 3 november 2020 tot en 
met 14 december 2020 de mogelijkheid om 
een zienswijze in te dienen. U kunt het plan 
vanwege de coronacrisis niet inzien op het 
gemeentehuis van Gilze en Rijen. U kunt 
het ontwerp wijzigingsplan en ontwerp 
omgevingsvergunning wel bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.WPHeis-
traat4-ON01. Voor nadere informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website, 
www.gilzerijen.nl.

Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
de bestaande parkeerstrook aan de Paral-
lelweg gelegen tussen huisnummer 34 en 
44  te Rijen aan te wijzen. De parkeerstrook 
mag uitsluitend worden gebruikt voor het 
parkeren van vrachtwagens. Zij doen dit 
door het bord E08c te plaatsen. Dit gebeurt 
volgens het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-

keersbesluit is te vinden op www.officiele-
bekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we-
ken na publicatiedatum in de Staatscourant 
bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopi-
ge voorziening aanvragen. Meer informa-
tie hierover kunt u lezen onder het kopje 
Rechtsmiddelen.

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen nabij 
het adres:
-  Aart Schoumanstraat 6, 5121 MM te Rij-

en
- Cijnshof 21, 5126 DD te Gilze
- Architect Aartsplein 12, 5121 XZ te 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 kenteken van 
het voertuig. Dit gebeurt volgens het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990 en zoals aangegeven op de te-
kening die bij dit besluit hoort. Belangheb-
benden kunnen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht binnen 6 weken na pu-
blicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u 
een voorlopige voorziening vragen. 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

15 oktober 2020, Rijksweg 4, 5125 NA
plaatsen aanbouw aan woning
16 oktober 2020, Prinsenbosch 2, 5126ND
plaatsen nieuwe unit t.b.v. onderwijs
20 oktober 2020, Kerkstraat 98 en 98A, 
5126 GD
kappen bomen
22 oktober 2020, Rimpelaar 40, 5124 RB
bouwen loods
23 oktober 2020, Klein Zwitserland 8, 

5126 TA
bouwen bijgebouw bij wellness complex
26 oktober 2020, Molenschotsebaan 21C, 
5124 NG
bouwen buitenzwembad, techniekgebouw 
en glijbanen
26 oktober 2020, Hannie Schaftlaan 20, 
5122 LH
aanbrengen geluidwerende wand om kli-
maatinstallaties zwembad/sporthal
26 oktober 2020, Kennedylaan 29-31-33-
35-37, 5121 AA
kappen bomen
27 oktober 2020, Fanny Blankers-Koenstr 
19 t/m 43 Fanny Blankers-Koenstr 34 t/m 
52 Isabella van Spanjestraat 1 en 3 Annie 
M.G. Schmidtplein 18, (20ZK02539)
bouwen 26 woningen
28 oktober 2020, Pastoor van de Rietstraat, 
5124 RM 
tijdelijk afzetten straat

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 omgevings-
vergunning verlengd
21 oktober 2020, Van Brederodestraat 2, 
5126 HZ
plaatsen overkapping
26 oktober 2020, Hoofdstraat 156, 5121 JJ
realiseren blokhut t.b.v. kantoorruimte

Verleende omgevingsvergunningen
met reguliere procedure 
19 oktober 2020, Venneweg, 
Trees Kinstraat, De Uitvang, Lage Madepad 
en Schaijkpad in Rijen
tijdelijk afwijken bestemmingsplan en 
uitvoeren werkzaamheden t.b.v. aanleg 
snelfietsroute tussen Breda en Tilburg 
(20ZK02097)
20 oktober 2020, Pastoor Oomenstraat 6, 
5121 EN
kappen boom
26 oktober 2020, Hoofdstraat 139A, 
5121 JD
kappen boom

27 oktober 2020, Bisschop de Vetplein 
ong., 5126 CA en Abdis van Thornstraat 
ong., 5126 BJ
kappen 6 bomen op gemeentegrond 
(20ZK02280)

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 
16 oktober 2020, Mosstraat 23A, 5121 ZJ
saneren asbest 
19 oktober 2020, Schoolstraat 60, 5124 RN
saneren asbest 
22 oktober 2020, Verre Weiden 24, 
5122 HA
saneren asbest dakplaten

Melding akkoord
20 oktober 2020, Broodbaan 1, 5121 RJ
melding Activiteitenbesluit veranderen 
bedrijf
27 oktober 2020, Rimpelaar 40, 5124 RB
veranderen activiteiten

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


