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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  17 en 25 november 2020. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

MBO- en HBO-opleiding landt op Gate2 in Rijen
Met de Cyber Physical Factory vestigt zich 
MBO en HBO-onderwijs in onze gemeen-
te. De opleiding krijgt een plek op Gate2 
in Rijen en biedt ruimte aan honderd stu-
denten. Zij werken er straks in projectteams 
en volgen er praktijk- en theorieonderwijs. 
Het is een initiatief van Avans, ROC Tilburg, 
Curio West-Brabant, Midpoint Brabant en 
het bedrijfsleven. De opleiding is opgericht 
op basis van cofinanciering. Het college 
draagt € 10.000 bij uit het gemeentelijke 
innovatiefonds.

“Dit is een schoolvoorbeeld van waarvoor 
ons innovatiefonds is bedoeld. Het is een 
mooie ontwikkeling dat Rijen een MBO- en 
HBO-opleiding krijgt. Het is op Gate2 een 
nieuwe stap in de samenwerking tussen on-
derwijs, ondernemers en overheid.” vertelt 
wethouder David Vermorken.

Gate2 ligt op bedrijventerrein Haansberg in 
Rijen. “Ik zie de eerste studenten al uit de 
trein stappen op NS-station Gilze-Rijen. Het 
bedrijventerrein en dus ook Gate2 liggen 
op loopafstand van het station. Met het 
verbeteren van de stationsomgeving verbe-
teren we ook de verbinding tussen het be-
drijfventerrein en het station. Dat biedt ook 
weer nieuw perspectief voor Gate2.”, aldus 
wethouder Sandra Diepstraten (spoorzone 
en Gate2).

Directeur Pierre van Kleef (Gate2) namens 
de samenwerkende organisaties over de 
nieuwe opleiding: “We zijn blij met de 
bijdrage van de gemeente. Het is de be-
doeling dat studenten van verschillende 
opleidingen op Gate2 samenwerken aan 
opdrachten voor bedrijven. In januari 2021 
verwachten we volledig in bedrijf te zijn. De 

industrie staat voor grote uitdagingen en 
kan niet zonder innovatieve oplossingen. 
Door studenten vanuit bijvoorbeeld de 
opleidingen engineering, informatica of 
technische bedrijfskunde te laten samen-
werken, kom je sneller tot echte slimme op-
lossingen. De verbinding met Gate2 maakt 
dat de minor nog beter wordt ingebed in 
het toekomstige werkveld van de studen-
ten.”

We praten u bij: Herinrichting Rijen Noord-Oost
De straten Riekevoort, Mosselaar, Doorn-
bos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek 
en Breebroek in Rijen zijn zo’n dertig jaar 
geleden aangelegd en hebben een grote 
opknapbeurt nodig. Er is veel overlast van 
wortelopdruk. We willen toewerken naar 
een groene, duurzame, veilige en fiets-
vriendelijke inrichting van deze straten. 
Onder de grond verleggen we bijvoor-

beeld kabels en leidingen en pakken we 
het riool aan. De afgelopen maanden is 
er achter de schermen hard gewerkt aan 
deze voorbereidingen. De bewoners van 
Rijen Noord-Oost hebben  een nieuws-
brief gekregen met alle informatie. Voor 
meer informatie verwijzen we u naar 
onze website: https://leefjeomgeving.nl/
rijen-noordoost. 

Ontwikkelkans voor Brabantse 
ondernemers: digitaal 
coachingtraject bij Station88

Bent u ondernemer en wilt u zich nog meer 
ontwikelen? Station 88, Huis voor Onder-
nemerschap en Innovatie en de gemeen-
tes in Midden-Brabant ontwikkelden een 
digitaal coachingtraject voor ondernemers. 
Hiermee willen ze samen ondernemers in 
de regio Midden-Brabant inspireren en 
groei stimuleren. Het platform is gratis, 
laagdrempelig en geheel op maat. Iets voor 
u? Kijk op https://station88.nl/gratis-ont-
wikkeling-voor-jou-als-ondernemer/ voor 
meer informatie.

De Digi-Hulplijn om digitaal meedoen  
voor iedereen makkelijker te maken
We zijn nu meer dan ooit aangewezen op 
digitaal contact. Zeker de ouderen die nu 
geen of beperkt bezoek mogen ontvangen 
en ook niet naar activiteiten kunnen van-
wege de coronamaatregelen. Niet iedereen 
heeft een laptop of tablet en de vaardighe-
den om hiermee overweg te kunnen. Voor 

veel mensen gaan de ontwikkelingen erg 
snel. Daarom is er vanaf nu de Digi-Hulp-
lijn. Deze hulplijn maakt het mogelijk dat 
iedereen digitaal mee kan doen. U kunt bij 
de Digi-Hulplijn terecht voor vragen, maar 
ook voor hulp bij het gebruik van digitale 
apparaten.

Zo bereikt u de Digi-Hulplijn
De Digi-Hulplijn wordt bemand door het 
Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de 
bibliotheken. U kunt de hulplijn van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 
17.00 uur bereiken via 0800-1508 (gratis).  

Check of uw oude kleding en textiel 
geschikt is voor hergebruik
Kleding of textiel dat u niet meer gebruikt, 
kunt u inleveren in een van de textielcon-
tainers in de gemeente. Textiel dat her-
draagbaar is wordt verkocht. Textiel wat 
niet herdraagbaar is, wordt tot grondstof 
verwerkt voor nieuwe producten. 

Wist u dat op dit moment 15 procent niet 
herbruikbaar is omdat het vervuild is of dat 
er zelfs afval bij zit? Dat is heel veel als je 
bedenkt dat alleen Sympany al 20 miljoen 
kilo kleding en textiel per jaar inzamelt. Dat 
kan beter. Doet u mee? Zorg dat het textiel wat u inlevert droog en 

schoon is. Textiel met olie- of verfvlekken 
is niet meer bruikbaar. Daarnaast zorgt het 
voor hoge verwerkings- en afvoerkosten. 
Afval hoort niet thuis in de textielcontainer. 
Lever textiel in een gesloten zak in. Dan is 
het beschermd tegen vocht en vuil. Hoe 
beter we dit samen doen, hoe meer grond-
stoffen kunnen worden hergebruikt. Check 
op www.sympany.nl/kledinginzameling/ of 
jouw textiel, vod, hot or not is, zodat u ze-
ker weet of het in de container mag. Als u 
uw postcode intoetst ziet u waar de contai-
ners in onze gemeente staan.

Laatste raadsvergadering  
voor het kerstreces
 
Op maandagavond 14 december is de 
laatste raadsvergadering van 2020.
De raadsleden bespreken onder meer de 
verordeningen die gaan gelden in 2021. 
Denk daarbij aan de belastingverorde-
ningen, de verordening maatschappelij-
ke ondersteuning en die over jeugdhulp. 
Ook besluit de raad over het verbreed 
gemeentelijk rioleringsplan voor de ko-
mende jaren. De vergadering begint om 
19.30 uur. 
De agenda met bijlagen vindt u een week 
voor de vergadering op 
http://gilzerijen.raadsinformatie.nl/.

De raad vergadert zonder publiek, van-
wege de maatregelen tegen het corona-
virus. Wel kunt u rechtstreeks meekijken 
en luisteren via  
https://vimeo.com/event/35552.  

Wilt u inspreken? 
Lever uw inspreektekst  uiterlijk 13 de-
cember  schriftelijk aan bij de griffier via 
e-mail  joep.timmermans@gilzerijen.nl.

U kunt de gemeenteraad ook volgen op 
facebook.com/gemeenteraadgilzerijen  
en twitter.com/raadgilzerijen 

Direct uw huis energiezuiniger maken? Besteed 
de cadeaubon van 35 euro!
Om u nog verder te helpen om energie te besparen geven we cadeaubonnen 
van 35 euro weg. U kunt de cadeaubon gebruiken in de webshop van het Regi-
onaal Energieloket. Hier bestelt u artikelen die uw huis direct energiezuiniger 
én comfortabeler maken, zoals: tochtstrips, radiatorfolie en led-verlichting.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl
2. Vul uw postcode in
3. Klik op ‘Vraag hier uw cadeaubon aan’
4. Vul uw postcode, huisnummer en e-mailadres in
5. U ontvangt de kadobon in uw e-mail
6. Ga naar webshop.regionaalenergieloket.nl
7. Bestel de producten die uw huis 

energiezuiniger maken

De cadeaubon is geldig tot het eind van de maand, daar-
na vervalt hij automatisch. Er zijn een beperkt aantal 
cadeaubonnen beschikbaar, dus wacht niet te lang!

Provincie Noord-Brabant 
versterkt groene initiatieven
Wilt u een bijenlint aanleggen, een bloe-
menstrook in de straat, een vlindertuin of 
hebt u een ander idee om uw woonom-
geving groener te maken? De provincie 
Noord-Brabant kan u daarbij begeleiden. 
Vul de quickscan in of meld u aan voor 
een van de online workshops. Gaat u ook 
geld inzamelen? Dan maakt u kans op een 
bijdrage tot 5000 euro van de provincie 
Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie 
op www.crowdfundingvoornatuur.nl.

Kerstboomnet bij het restafval
De feestdagen komen eraan. Voor veel 
mensen de tijd om een mooie kerstboom 
te kopen.
De kerstboom is vaak verpakt in een net dat 
nodig is voor gemakkelijk vervoer van de 
boom (zie afbeelding). Gooi dit net bij het 
restafval. Wanneer u dit net bij het PMD 
gooit, lopen de machines die het plastic 
sorteren vast. Bedankt voor uw medewer-
king en alvast fijne feestdagen!
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U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregistra-
tie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande 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 4 november 2020
Geslachtsnaam  Geboortedatum
en voorletters
de Vet, H.C.M.G. 01-04-1959

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 be-
kend dat het van plan is om van onder-
staande personen ambtshalve de adres-
gegevens als onbekend op te nemen in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Uit onder-
zoek 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 
woonplaats 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 Geboortedatum
en voorletters
van Loon, R.R.A.C. 26-05-1987
Donders, C. 18-04-1990
Wouters, H.P.M. 01-10-1967

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen 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 de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Attendering bekendmaking 
vaststelling 1e herziening 
exploitatieplan Centrumplan 
Gilze – Centrumdeel
De gemeenteraad van de gemeente Gil-
ze en Rijen stelde op 2 november 2020 
de 1e herziening van het exploitatieplan 
Centrumplan Gilze - Centrumdeel vast. 
Het betreft een herziening op uitsluitend 
niet-structurele onderdelen van het ex-
ploitatieplan. Dit besluit hebben wij op 26 
november 2020 gepubliceerd via www.
officielebekendmakingen.nl. Het vastge-
stelde exploitatieplan kunt u digitaal inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IM-
RO-nummer NL.IMRO.0784.EPCNTRGILZE-
CDherz1-VG01. Omdat het om een herzie-
ning gaat op uitsluitend niet-structurele 
onderdelen van het exploitatieplan, kunt u 
tegen deze herziening beroep in te dienen.

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Van Oldenbarneveldtlaan 10 te 
Rijen
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 2 november 2020 het 
bestemmingsplan Van Oldenbarneveldt-
laan 10 te Rijen vast. Dit besluit is op 30 
november 2020 gepubliceerd via www.
officielebekendmakingen.nl. Belangheb-
benden hebben van 1 december 2020 tot 
en met 11 januari 2021 de gelegenheid 
om beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPVOl-
denbar-VG01. Voor nadere informatie ver-
wijzen wij u naar de gemeentelijke website.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Ruysdaelstraat 41, 5121 WB 
te Rijen. Hierbij is rekening gehouden met 
artikel 18, eerste lid onder d, van de We-
genverkeerswet 1994.
Zij doen dit door het bord E6 met onder-
bord te plaatsen, met daarop het kenteken 
van het voertuig. Dit gebeurt volgens het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens (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. 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning
16 november 2020, Rijksweg A-58 4, 5126 
RX
aanpassen parkeerplaatsen, installatie van 
elektrische laders en toebehoren
19 november 2020, Beelstraat 15, 5121 AS
kappen boom
19 november 2020, Kapelstraat 31 , 5124 
RL
slopen kippenschuur
20 november 2020, langs de snelfietsroute 
aan de Venneweg, (sectienr: B 5876)
kappen 13 bomen (20ZK02707)
20 november 2020, Saksen Weimarstraat 
18, 5121 ME
starten bedrijf 
23 november 2020, Prinsenbosch 24, 5126 
ND
plaatsen vakwerkmast
23 november 2020, Bisschop de Vetplein  
(sectienr: L 3674)
aanleggen ondergrondse waterberging

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 
16 november 2020, Beelstraat 8, 5121 AS
verbouwen en uitbreiden woning
18 november 2020, Rijksweg 4, 5125 NA
uitbreiden woning
18 november 2020, Belle van Zuylen-
straat 13, 15, 17, 19 en 21, 5122 LG en  
Fanny Blankers-Koenstraat 2, 5122 LJ
bouwen 6 twee-onder-een-kapwoningen 
en 6 bergingen en aanleg 6 uitritten
19 november 2020, Stationsstraat 69, 5121 
EC
aanleggen inrit 
20 november 2020, Provinciënbaan 8, 
5121 DL
plaatsen lichtreclame
20 november 2020, Kerkstraat 98 en 98A, 
5126 GD
kappen bomen (gedeeltelijk vergunningvrij)
23 november 2020, Akkerstraat 20, 5126 
PJ
plaatsen schutting
24 november 2020, Broekdijk in Hulten 
(sectie M 320)
vervangen fiets- en voetgangersbrug 
(20ZK02404)
25 november 2020, Riekevoort 42, 5121 SC

installeren 3 airco-units
25 november 2020, Rimpelaar 71, 5124 RB
realiseren Bed&Breakfast

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

Volledige meldingen

16 november 2020, Nieuwstraat 24, 26 en 
34, 5126 CE, Lange Wagenstraat 6, 8 en 10, 
5126 BC
slopen woningen (tot aan fundering)
16 november 2020, Sporkt 66, 5122 HL 
saneren van asbest
19 november 2020, Alphenseweg 52, 5126 
AD
saneren asbest
18 november 2020, Hoogstraat 2, 5126 NR
saneren asbest dak

Melding akkoord
17 november 2020, Lange Wagenstraat 
55, 5126 BB
brandveilig gebruik 

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere 
waarde Spoorwegweglawaai (Zaaknum-
mer 20ZK01680) Stationsplein/Laagstraat 
in Rijen i.v.m. de bouw van 43 apparte-
menten. 
Burgemeester en wethouders van Gemeen-
te Gilze en Rijen zijn voornemens, gelet op 
artikelen 2.1, 2.2, 2.10 en 2.12  van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, om 
een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het bouwen van 43 appartementen, bergin-
gen en parkeerplaatsen op het adres Stati-
onsplein 7 t/m 23 en Laagstraat 2 t/m 2z 
in RIJEN. Het perceel is bij het kadaster be-
kend als gemeente Gilze en Rijen, sectie B, 
nummers 3162, 4263, 4264,4265 en 2805. 

Voordat de omgevingsvergunning verleent 
kan worden dient voor dit bouwplan een 
besluit Hogere waarde Spoorwegwegla-
waai genomen te worden conform artikel 
4.10 van het Besluit geluidhinder.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
ligt ter inzage 
De terinzagelegging is officieel gepubli-
ceerd op 25 november 2020 in het Ge-
meenteblad. 

Het ontwerpbesluit Hogere waarde Spoor-
wegweglawaai en de bijbehorende stukken 

liggen van 26 november tot en met 6 ja-
nuari 2021 ter inzage. Iedereen krijgt de 
gelegenheid om binnen deze termijn een 
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te 
dienen. In verband met coronamaatregelen 
liggen stukken op dit moment enkel digi-
taal ter inzage. Voor inzage in de overige 
stukken kunt u contact opnemen met Imne 
Schout van het cluster Vergunningen. 

De aanvraag voor omgevingsvergunning ligt 
niet ter inzage.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
Burgemeester en Wethouders maken be-
kend, dat ten behoeve van de volgende 
inrichting, op grond van het Activiteitenbe-
sluit, de volgende maatwerkvoorschriften 
zijn gesteld:

Adres:
Rimpelaar 40 Molenschot
Omschrijving project:
Maatwerkvoorschriften
bodembescherming

De beschikking is in te zien van donderdag 
26 november 2020 tot en met woensdag 6 
januari 2021 bij de gemeente Gilze en Rijen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen het besluit. 

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 19 november 2020, 
verlening APV ontheffing, plaatsen puin-
container van 23 november tot 7 december 
2020, adres Mgr. Van Hooydonkstraat 27, 
Rijen (zaaknummer 306494).
 
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Proef gescheiden afvalbakken  
winkelcentrum De Laverije Rijen
We zijn gestart met proef met gescheiden 
afvalbakken. Twee bakken staan bij de in- 
en uitgang van winkelcentrum Laverije en 
een op het Wilhelminaplein. 

De afvalbakken bieden de mogelijkheid om 
restafval en PMD (plastic flesjes, blikjes en 
drankverpakkingen) te scheiden. Dit is dui-
delijk aangegeven op de bak. Door geschei-
den in te zamelen kunnen we de bruikbare 
grondstoffen uit het PMD-afval halen. Met 
deze grondstoffen kunnen we weer nieuwe 
producten maken. 

Gooi uw afval niet op straat, maar gebruik 

de afvalbakken op de juiste manier. Wij 
kijken of het afval inderdaad gescheiden 
wordt ingeleverd, of de plaats van de afval-
bakken goed is, en of er minder zwerfafval 
is rondom het winkelcentrum De Laverije. 
Heeft u tips of ervaringen over het gebruik 
van de bakken? 
Stuur een e-mail aan martineniks@abg.nl. 

De proef gescheiden afvalbakken is een van 
de maatregelen die op de uitvoeringsagen-
da zwerfafval staan. Alleen als we samen de 
schouders eronder zetten, kunnen we de 
strijd aangaan tegen zwerfafval.
U doet toch ook mee?
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