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B en W belicht… Wie denkt er mee over herbestemming Tropical 
Margriethal?
Er komen een nieuwe sporthal en een woongebouw op de plaats 
van het sportcomplex Tropical-Margriethal: een nieuw, groen en 
duurzaam woonhart in Rijen. 
We staan nu voor de uitdaging om van deze plek een gebied te 
maken, met voldoende ruimte om te wonen, te sporten, te spelen 
en te genieten van de buitenruimte. Een gebied dat aansluit op de 
wijk. De Margriethal blijft nog even in gebruik. We zorgen ervoor 
dat de hal tot de sloop ook veilig gebruikt kan worden. We gaan 
op zoek naar partners om de sporthal en het appartementen-
complex te bouwen. 

Ondertussen denken we met de gebruikers van de sporthal en 
de omwonendenwerkgroep na over de eisen waaraan de nieuwe 
gebouwen en de inrichting van de omgeving van de gebouwen 
moeten voldoen. 

Voor de omwonendenwerkgroep zoeken we nog mensen die mee 
willen denken. Meer weten? Mail of bel dan naar Jan Bras (jan-
bras@abg.nl / tel. nummer 088 38 21 121 ) of Nathalie van Baard-
wijk-Touw (nathalietouw@abg.nl / tel. nummer 088 38 21 260).

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  3 en 10 november 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gemeentehuis kleurt volgende 
week oranje 
Volgende week woensdag 25 november 
is het Orange Day, Internationale Dag te-
gen Geweld tegen Vrouwen? Op deze dag 
vragen diverse overheidsorganisaties in de 
hele wereld aandacht voor alle manieren 
van geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Denk aan huishoudelijk geweld, genitale 
verminking, seksuele intimidatie, huwelijk-
se dwang en kindhuwelijken. Ook in Gilze 
en Rijen dragen we deze boodschap uit. Dat 
doen we door het gemeentehuis vanaf die 
dag tot en met 10 december oranje aan te 
lichten. 

Burgemeester Derk Alssema:  “Tijdens deze 
coronacrisis neemt in de hele wereld het 
geweld achter de voordeur en cybergeweld 
toe. Denk aan fysiek, seksueel of psychisch 
geweld. Ook in onze gemeente willen we 
hiervoor aandacht vragen. Door het ge-
meentehuis oranje te laten kleuren geven 
we een duidelijk signaal af. Geweld tegen 
vrouwen en meisjes is onacceptabel, altijd! 
Meld, om jezelf of anderen te helpen! Bel 
met meldpunt Veilig Thuis 0800-2000 (gra-
tis) of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.”

Boekenkraam stopt  
op weekmarkt Rijen
Eind oktober nam de heer Mutsaers af-
scheid van de weekmarkt in Rijen. Met zijn 
boekenkraam stond hij maar liefst 45 jaar 
op de markt.
Burgemeester Alssema bracht de heer en 
mevrouw Mutsaers een welverdiend bloe-
metje.

 

Gemeente start subsidieregeling om tuinen of 
daken te vergroenen
Vanaf nu kun je als inwoner van Gilze en 
Rijen subsidie aanvragen voor groene da-
ken, het groener maken van je tuin, regen-
watervijvers, waterdoorlatende verharding 
en regentonnen. Aanvragen van subsidie is 
mogelijk in 2020 en 2021. 

Met deze subsidie wil de gemeente inwo-
ners helpen om hun tuinen in te richten op 
het veranderend klimaat. “We hebben ge-
merkt dat inwoners ook graag zelf iets wil-

len doen om dit tegen te gaan. En gelukkig 
kan dat nu met de nieuwe klimaatsubsidie. 
Dus wilt u een bijdrage leveren aan meer 
groen om ons heen door een regenton aan 
te schaffen, uw tuin groener te maken of 
een groen dak aan te leggen? Vraag dan de 
subsidie aan en ga aan de slag. Want alle 
beetjes helpen, dus ook u kunt wat doen 
in uw eigen tuin!” aldus wethouder Ariane 
Zwarts. Kijk voor meer info op www.gilzerij-
en.nl/duurzaamheid

Collectieve Zorgverzekering voor Minima  
via gemeente
Heeft u een laag inkomen en hoge medische 
kosten door bijvoorbeeld een chronische ziekte 
of handicap? En wilt u voor minder kosten toch 
uitgebreid verzekerd zijn? Dan kunt u gebruik 
maken van de Collectieve Zorgverzekering voor 
Minima die wij samen met zorgverzekeraars CZ 
en VGZ aanbieden. 

Hoe werkt het?
Wij betalen een deel van de premie van uw zorg-
verzekering en u profiteert van vele extra’s. De 
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bestaat 
uit een basisverzekering en verschillende aanvul-
lende verzekeringen. U kiest u altijd zelf de zorg 
die het beste bij u past. U stapt makkelijk en snel 
over via www.gezondverzekerd.nl. 

Voor wie is deze zorgverzekering?
De Collectieve Zorgverzekering voor Minima is 
er in 2021 alleen nog voor mensen met een in-
komen tot 110% van het sociaal minimum. In de 

tabel kunt u op basis van uw netto inkomen zien 
of u mee kunt doen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?
• De gemeente betaalt mee in de premie van de 

aanvullende verzekering;
• VGZ geeft korting op de basisverzekering. CZ 

doet dit niet;
• U kunt kiezen uit verschillende aanvullende 

verzekeringspakketten.

Makkelijk en snel overstappen
• Overstappen kunt u makkelijk en snel rege-

len. Meld u aan vóór 1 januari 2021 via www.
gezondverzekerd.nl. CZ of VGZ regelt dan de 
opzegging van uw huidige verzekering. 

• Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ, maar wilt 
u de aanvullende verzekering veranderen? 
Ook dit kunt u via www.gezondverzekerd.nl 
melden.

Vragen? 
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden voor de 
verzekering, wilt u een aanvraagformulier op-
vragen of heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 
Mail dan naar soza-inkomen@gilzerijen.nl. Of bel 
naar 140161 en vraag naar onze afdeling Inko-
men.
U kunt ook een afspraak maken met het Bud-
getcafé via 
bertseverens@abg.nl of 06 576 018 16.
Vragen over de Collectieve Zorgverzekering voor 
Minima van VGZ of CZ
Heeft u vragen over de verzekering? Dan kunt 
u contact opnemen met de klantenservice van 
VGZ via telefoonnummer 0900 77 99 771 of 
kijk op www.vgz.nl/service-en-contact. De klan-
tenservice van CZ kunt u bereiken via telefoon-
nummer 088 555 77 77 of kijk op www.cz.nl/
service-en-contact.

Collectieve Zorgverzekering voor Minima via gemeente 
Heeft u een laag inkomen en hoge medische kosten door bijvoorbeeld een chronische ziekte of 
handicap? En wilt u voor minder kosten toch uitgebreid verzekerd zijn? Dan kunt u gebruik maken 
van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima die wij samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ 
aanbieden.  
 
Hoe werkt het? 
Wij betalen een deel van de premie van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De 
Collectieve Zorgverzekering voor Minima bestaat uit een basisverzekering en verschillende 
aanvullende verzekeringen. U kiest u altijd zelf de zorg die het beste bij u past. U stapt makkelijk en 
snel over via www.gezondverzekerd.nl.  
 
Voor wie is deze zorgverzekering? 
De Collectieve Zorgverzekering voor Minima is er in 2021 alleen nog voor mensen met een inkomen 
tot 110% van het sociaal minimum. In de tabel kunt u op basis van uw netto inkomen zien of u mee 
kunt doen. 
 
TABEL INKOMENSGRENZEN CZM 2021 
   
Gezinssamenstelling Netto inkomen per maand* 

   
  

Alleenstaand / Alleenstaande ouder 110% 
• 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.164,93 
• Vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.302,69 

 
Gehuwd / Samenwonend 

 

• 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.664,19 
• 1 of beide partners pensioengerechtigde leeftijd € 1.767,57 

 
Wat zijn de belangrijkste voordelen? 
• De gemeente betaalt mee in de premie van de aanvullende verzekering; 
• VGZ geeft korting op de basisverzekering. CZ doet dit niet; 
• U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringspakketten. 
 
Makkelijk en snel overstappen 
• Overstappen kunt u makkelijk en snel regelen. Meld u aan vóór 1 januari 2021 via 

www.gezondverzekerd.nl. CZ of VGZ regelt dan de opzegging van uw huidige verzekering.  
• Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ, maar wilt u de aanvullende verzekering veranderen? Ook 

dit kunt u via www.gezondverzekerd.nl melden. 
 
Vragen?  
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden voor de verzekering, wilt u een aanvraagformulier opvragen of 
heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Mail dan naar soza-inkomen@gilzerijen.nl. Of bel naar 140161 
en vraag naar onze afdeling Inkomen. 
U kunt ook een afspraak maken met het Budgetcafé via bertseverens@abg.nl of 06 576 018 16. 

Vragen over de Collectieve Zorgverzekering voor Minima van VGZ of CZ 

Quarantainehulp
Zit u in thuisquarantaine en hebt u hulp 
nodig met bijvoorbeeld de boodschappen 
of het uitlaten van de hond, omdat het zelf 
even niet kan of mag? Dan kunt u terecht 
bij  de vrijwilligers van VIP voor Elkaar, Da-
nielle Ternatus via 06-57345182 of viplo-
ket@vipvoorelkaar.nl 

Kijk voor meer informatie op onze corona-
pagina  www.gilzerijen.nl/coronavirus.  
Benieuwd wat VIP voor elkaar nog meer 
doet? Kijk op www.vipvoorelkaar.nl. 

Openbaar gebied centrumplan Gilze Parkdeel  
in 2021 definitief ingericht
Het Centrumplan Gilze parkdeel is bijna com-
pleet. Vrijwel alle woningen zijn gebouwd of 
komen in 2021 in de verkoop. In het voorjaar 
van 2021 krijgt ook het eerste deel van de in-
richting van de openbare ruimte definitief vorm. 
De kunstuiting naar het idee van kunstenaar Jan 
van IJzendoorn is eind 2021 klaar. De inrichting 
past bij het karakter van het dorp: veel groen, 
kleinschalig van opzet en ‘speels’ ingericht. De 
kunstuiting levert ook een belangrijke bijdrage 

aan de biodiversiteit in Gilze. 
“We hebben veel waardering voor de inbreng 
en het geduld van omwonenden en kunstcom-
missie in de afgelopen jaren. Ook al gebeurt de 
aanleg later dan we eigenlijk hadden gewild, het 
idee van kunstenaar Jan van Ijzendoorn wordt 
werkelijkheid. De kunstuiting is niet alleen een 
aanwinst voor het parkdeel, maar ook een vlieg-
wiel voor de biodiversiteit in Gilze. Daar zijn we 
als college blij mee. Net als met het feit dat we 

in 2021 een mooi, nieuw openbaar gebied krij-
gen in Gilze.” aldus wethouder David Vermorken 
(kunst en cultuur).

Dorpsteam Gilze en Rijen: 
Samen beter!
Heeft u een hulpvraag of heeft u ondersteuning 
nodig? Of heeft u een idee om uw dorp nog leu-
ker en mooier te maken en zoekt u daarbij hulp? 
Het Dorpsteam brengt u in contact, denkt met u 
mee en weet waar u moet zijn. Het Dorpsteam 
is er voor alle inwoners van de gemeente Gilze 
en Rijen.
Kijk voor meer informatie op www. www.dorps-
teamabg.nl/dorpen/gilze-rijen/.

Foto: Bedrijfsfotografie Brabant

www.gilzerijen.nl 



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 maken burge-
meester en wethouders van Gilze en Rijen 
bekend dat zij op 2 november 2020 hebben 
besloten een gehandicaptenparkeerplaats 
(op kenteken) op te heffen. Zij doen dit door 
het bord E6 met onderbord met het kente-
ken te verwijderen, overeenkomstig het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van 
Laagstraat 12, 5121 ZH te Rijen;
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. 

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
een 30 km/uur-zone in te stellen:
- In Rijen op het Stationsplein en Anne 

Frankplein, de Venneweg, Trees Kinstraat 
en Jo van Ammersstraat. 

- In Gilze in de Nieuwstraat te Gilze, gele-
gen tussen de Lange Wagenstraat, en in 
de wegen die worden omsloten door de 
Nieuwstraat, Raadhuisstraat, Aalstraat 
en Lange Wagenstraat, en de Raadhuis-
straat.

Zij doen dit door de borden A1 30(zone) en 
A2 30(zone) te plaatsen. Dit gebeurt volgens 
het Reglement Verkeersregels en Verkeer-
stekens (RVV) 1990.
We maken verkeersbesluiten rechtsgel-
dig via de Staatscourant op internet. Het 

verkeersbesluit vindt u op www.officiele-
bekendmakingen.nl. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na publica-
tiedatum in de Staatscourant bezwaar ma-
ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen.

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
ten behoeve van de snelfietsroute SFR58 
tussen het Stationsplein in Rijen en de ge-
meentegrens Tilburg (op het traject ten 
noorden van de spoorlijn), op diverse loca-
ties voorrangsregelingen en bromfietspa-
den in te stellen. Zij doen dit door de borden 
B4, B5, B6, D2 en G12A te plaatsen. Dit ge-
beurt volgens het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgel-
dig via de Staatscourant op internet. Het 
verkeersbesluit vindt u op www.officiele-
bekendmakingen.nl. Belanghebbenden 
kunnen op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na publica-
tiedatum in de Staatscourant bezwaar ma-
ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen.

Bekendmaking vaststelling 
Bestemmingsplan d’n Steenakker 
Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten om 
het bestemminsplan d’n Steenakker te Gil-
ze ter inzage te leggen. Dit besluit hebben 
wij op 12 november 2020 gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl. Belang-
hebbenden hebben van 12 november 2020 
tot en met 23 december 2020 de gelegen-
heid om beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. U 
kunt het plan bekijken op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IM-
RO-nummer is NL.IMRO.0784.BPSteenak-
ker-VG01. Voor nadere informatie verwijzen 
wij u naar de gemeentelijke website.

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
Boudewijns, J.J.M. 23-02-1988
Lodewijks, J. 23-10-1983
D’hondt, M.R.A.M. 13-03-1963
van Roozendaal, P.C. 24-03-1936
Kobysz, J.D. 21-11-1963
Meder, N. 13-07-1989

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.

Beschikking ambtshalve opneming van 
gegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om, krachtens artikel 
2.20 van de Wet BRP, van onderstaande 
persoon de nieuwe gegevens van verblijf 
en adres op te nemen met ingang van 21 
oktober 2020. Dit houdt in dat deze persoon 
wordt ingeschreven op het adres waar hij of 
zij daadwerkelijk verblijft.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Taghawi Bayat, A.M. 17-08-2002

Bezwaar maken
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/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 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 21 oktober 2020

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Lamme, R. 20-06-1979
Mikolajczyk, D.J. 03-05-1987
Palmberg, K.A. 04-01-1958

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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning
28 oktober 2020, Brug. Krollaan 19-19a, 
5126 PT
wijzigen brandcompartimenten
2 november 2020, Hercules, kavel 12A, 
sectienr: O 1467
bouwen bedrijfshal met kantoor
10 november 2020, Prins Hendrikstraat 5, 
5121 XS
uitbreiden woning voorzijde

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

Ons gladheidsbestrijdingsteam is er klaar voor! Zonnepanelen op uw 
bedrijfsdak?
Denkt u als ondernemer na over zonnepa-
nelen op uw bedrijfsdak? Dan is nú mis-
schien het goede moment. Wij hebben als 
gemeente de ambitie om in 2030 op mini-
maal 49% CO2-vermindering uit te komen. 
Zonnepanelen op bedrijfsdaken is een ma-
nier om duurzame energie op te wekken.
24 november kunt u weer SDE++-subsidie 
aanvragen hiervoor. We kunnen ons voor-

stellen dat u eerst wilt weten wat de mo-
gelijkheden zijn. Vanuit ons project Zon op 
Bedrijfsdaken mogen we ondernemers uit 
Gilze en Rijen een gratis dakscan aanbieden 
ter waarde van € 275,00. Voor meer infor-
matie over de subsidie of het aanvragen 
van een dakscan stuurt u een e-mail naar 
duurzaamheid@abg.nl.

De buitendienst heeft afgelopen weken voorbereidingen getroffen voor de 
gladheidsbestrijding.
Zij hebben afspraken gemaakt die vastliggen in het gladheidsbestrijdings-
plan. Het strooizout is aangevuld, het materiaal is getest en de strooiroutes 
zijn opnieuw bekeken. Doorgaande verbindingsroutes, busroutes en door-
gaande fietspaden hebben daarbij voorrang.
Zodra het nodig is gaan de mannen van de buitendienst goed voorbereid 
op pad.
We zetten de gladheidsbestrijding in van 1 november tot 31 maart.  
Benieuwd waar ze als eerste gaan strooien? Kijk www.gilzerijen.nl/wegen 

Meld u aan voor de gratis cursus ‘Politiek actief’
Altijd al meer willen weten over wat een 
gemeente allemaal doet? Wilt u weten 
hoe de besluiten worden genomen of wat 
een raadslid precies doet? Benieuwd naar 
welke plaats de gemeente heeft in het be-

stuur van Nederland heeft? Of misschien 
wilt u wel politiek actief worden in onze 
gemeente? Binnenkort starten we met de 
cursus ‘Politiek Actief’. Daar krijgt u ant-
woord op deze, en nog veel meer andere, 

vragen. De cursus is gratis en bestaat uit vijf 
bijeenkomsten. Meer weten? Kijk op onze 
website www.gilzerijen.nl.  Aanmelden 
en nadere informatie opvragen kun je via 
j.honcoop@alphen-chaam.nl. 

Allereerste 
mantelzorgcompliment 
van 2020 uitgereikt
Wethouder Ariane Zwarts en Lya de Wee van Mantelzorg Gilze en 
Rijen zijn vrijdag 6 november op de fiets gestapt om het allereerste 
mantelzorgcompliment van dit jaar uit te reiken. Susan Soesman 
uit Rijen had de eer om het mantelzorgcompliment in ontvangst 
te nemen.  

Foto: bedrijfsfotografie Brabant

Uitgangspunten en aanpak 
huisvesting arbeidsmigranten 
vastgesteld
Aanbieders van huisvesting aan arbeidsmigran-
ten weten waar ze aan toe zijn in de gemeente 
Gilze en Rijen. De gemeenteraad heeft uitgangs-
punten vastgesteld waaraan deze huisvesting 
moet voldoen. We vragen aan bestaande aanbie-
ders om zich te houden aan de uitgangspunten. 
De uitgangspunten maken onderdeel uit van de 

aanpak om tot 2022 ruim 260 arbeidsmigran-
ten te huisvesten. Het college gaat aanbieders 
binnenkort uitnodigen om met plannen te ko-
men. De aanpak moet voorkomen dat arbeids-
migranten woningzoekenden verdringen op de 
woningmarkt.
Kijk voor meer informatie op www.gilzerijen.nl.

Week tegen Kindermishandeling
Deze week is de Week tegen Kindermishandeling. Op onze soci-
ale media besteden we dagelijks extra aandacht aan de aard en 
omvang van dit probleem. Want wist u dat in Nederland ongeveer 
3% van alle kinderen opgroeit in een onveilige gezinssituatie? 

Maakt u zich zorgen over een kind?
Iedereen kan (anoniem) advies vragen aan en een melding doen 
bij Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kinde-
ren en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon 
(0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur). Kijk voor meer 
informatie op: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. 

Ontwerp Saneringsprogramma 'Nieuwstraat' te Gilze.
Het college maakt bekend dat, op grond van 
artikel 89 van de Wet geluidhinder en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 
ontwerp Saneringsprogramma Nieuwstraat te 
Gilze ter inzage ligt.
Dit saneringsprogramma heeft betrekking op 
saneringswoningen aan de Nieuwstraat. Deze 
saneringswoningen staan al lange tijd bloot aan 
een hoge geluidbelasting vanwege deze weg. De 
woningen vallen onder de saneringsregeling van 
de Wet geluidhinder.
Het ontwerp Saneringsprogramma onderzoekt 
wat het geluidsniveau binnen in de woningen 

nu is en welke geluidwerende maatregelen ge-
nomen moeten worden als het niveau hoger is 
dan in de Wet geluidhinder staat. Ook staat er 
in welk geluidsniveau er overblijft na de sane-
ringsmaatregelen.

Zienswijze
Iedereen kan tot en met 29 december 2020 
zienswijzen indienen op het ontwerp Sanerings-
programma. Dit kunt u mondeling of schriftelijk 
doen. Uw schriftelijke reactie stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen. U kunt 

vragen om uw persoonlijke gegevens niet bekend 
te maken. Voor een mondelinge reactie neemt 
u contact op met Jelle Lauf van de afdeling Leef-
omgeving via 088-3821136.

Ter inzage
Het ontwerp Saneringsprogramma en de bijbe-
horende stukken liggen van 17 november tot 
en met 29 december 2020 ter inzage. Vanwe-
ge de maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus kunt u de stukken alleen via onze 
website www.gilzerijen.nl bekijken. U kunt een 
mondelinge toelichting op de stukken vragen. 

Ook kunt u van gedachten wisselen over deze 
ontwerpbeschikking. Als u dit wil, neemt u dan 
vóór 22 december 2020 telefonisch contact op 
met Jelle Lauf van de afdeling Leefomgeving, 
088-3821136. Na de inzageperiode stelt het col-
lege het saneringsprogramma vast. Het college 
houdt rekening met de ingekomen zienswijzen. 
Daarna leggen we het voor aan de minister van 
Infrastructuur en Milieu. Deze stelt de ten hoog-
ste toelaatbare waarden en de te treffen maatre-
gelen definitief vast. Het besluit van de minister 
publiceren we dan. U kunt hiertegen bezwaar 
en/of beroep indienen. U kunt alleen beroep in-

stellen tegen het definitieve Saneringsprogram-
ma als u op tijd een schriftelijke of mondelinge 
zienswijzen hebt ingebracht tegen het ontwerp 
Saneringsprogramma. Behalve als u kunt laten 
zien dat u daar redelijkerwijs niet toe in staat 
bent geweest.

Informatie
Voor een mondelinge toelichting, het indienen 
van mondelinge zienswijzen, een gedachtewisse-
ling of meer informatie kunt u bellen met Jelle 
Lauf van de afdeling Leefomgeving, tel. (088)-
3821136.

Bekendmakingen



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.3

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
9 november 2020, Pius X straat 7, 5121 EP
activiteit bouwen zwembad

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
4 november 2020, Rijksweg 22, 5125 NA
aanpassen schuur
4 november 2020, Veldstraat ong., Gilze 
(sectie L 2762)
plaatsen telecommunicatiemast

Beschikking intrekken deel Omgevings-
vergunning beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(Obm), op verzoek, een deel in te trekken 
van:  

Adres / Omschrijving project
Langereit 17 Gilze / op verzoek in-
trekken deel van vergunning voor de                                                                     
varkenshouderij

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken 
zijn van donderdag 19 november tot en met 
woensdag 30 december 2020 in te zien bij 
de gemeente Gilze-Rijen.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 we-
ken na verzending van de beschikking aan 
aanvrager, tegen deze beschikking een be-
zwaarschrift indienen bij Burgemeester en 
Wethouders van Gilze-Rijen, Postbus 73, 
5120 AB Rijen. Het bezwaarschrift moet 
tenminste het volgende bevatten:
naam en adres indiener, dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht, de gronden van het be-
zwaar.

Besluit aanmeldnotitie milieueffect-
rapportage (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:
2 november 2020, Spoelstraat 3, 5126 PD
wijzigen bestaande geitenhouderij

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 12 november 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 omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
29 oktober 2020, Prinsenbosch 26, 5126 
ND
tijdelijke uitbreiding school met units
29 oktober 2020, Venneweg 14, 5121 RA
kappen boom
30 oktober 2020, Warande 6, 5126 WB
plaatsen zwembad en verbouwen reeds 
gebouwde bijgebouw(activiteit bouwen 
vergunningvrij)
3 november 2020, Concorde 6, 5126 RM  
Gilze
bouwen bedrijfsgebouw (truckwerkplaats) 
en overkapping, plaatsen drie vlaggenmas-
ten en aanleggen twee uitritten. (plaatsen 
reclamezuil vergunningvrij)
9 november 2020, Heuvelstraat in Gilze, 
sectie nrs. L 3906 en L 3825 (20ZK02265)
realiseren twee 'doorsteken' (brugconstruc-
ties voor voetgangers en fietsers)
9 november 2020, Pius X straat 7, 5121 EP
bouwen zwembad (uitvoeren werk of werk-

zaamheden)
9 november 2020, Van Brederodestraat 2, 
5126 HZ
plaatsen overkapping
11 november 2020, Hoofdstraat 156, 5121 
JJ  RIJEN
realiseren blokhut t.b.v. kantoorruimte

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
28 oktober 2020, Cort van der Lindenstraat 
14, 5121 HV
saneren asbest
11 november 2020, Sporkt 78, 5122 HL 
saneren asbest 
11 november 2020, Dongenseweg 17A, 
5121 PB
saneren asbest

Melding akkoord
27 oktober 2020 , Fanny Blankers- 
Koenstraat 7, 5122 LS
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten 

Exploitatievergunning Verzenddatum 4-11-
2020 Nassaulaan 64 (ruimte 0.08 van Cultu-
reel Centrum de Boodschap) te Rijen

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 vergunningen en ontheffingen 
Drank en Horecawet

Drank- en Horecavergunning voor Nassau-
laan 64 (ruimte 0.08 van Cultureel Centrum 
de Boodschap) te Rijen verleend op 4-11-
2020.
Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie 
heeft de burgemeester aan deze vergunning 
een aantal voorschriften verbonden.

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. 


