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Kerstboominzameling woensdag 6 januari.
Op woensdag 6 januari is er een kerstboo-
minzameling.  Voor elke kerstboom die je 
bij ons brengt krijg je € 0,50. Houd daarbij 
wel de coronamaatregelen in acht.

Waar moeten we ons aan houden?
Houd je bij het inleveren van de bomen aan 
de volgende regels:

- Je mag maximaal met twee personen de 
bomen inzamelen en bij ons brengen. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn: kind/kind, kind/ou-
der of kind/verzorger.

- Houd anderhalve meter afstand van el-
kaar.

- Staat er een rij bij de container, kom dan 
op een rustiger moment terug of ga naar 
een andere verzamelplaats waar het rus-
tiger is.

Onze medewerkers zijn bij de containers 
aanwezig. Zij dragen een mondkapje en 
plastic handschoenen. Ook bij het overhan-
digen van het geld is er geen direct contact.

Waar en wanneer kun je de bomen 
inleveren?
Je kunt de bomen op woensdag 6 januari 
van 13.00 uur tot 16.30 uur op de volgende 
plaatsen inleveren:
In Gilze Water aan de Warande,  van Was-
senbergstraat en Hofstad
In Rijen aan de Marga Klompélaan en het 
Burgemeester Sweensplein
In Molenschot bij het Sportveld
In Hulten bij het dorpshuis The Chump

Inleveren bij de milieustraat kan natuurlijk 
ook. 

Planten in eigen tuin
Heeft u een kerstboom met kluit? Dan kunt 
u die ook in uw tuin planten. Dit kan alleen 
als het niet vriest.  Zet de boom eerst en-
kele dagen in de schuur of garage. Zo kan 
die wennen aan de lagere temperatuur. Als 
u de top niet heeft weggeknipt kunt u de 
boom de volgende Kerst weer gebruiken.

Geen kerstboomverbranding
Vanwege de maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, is er dit 
jaar geen kerstboomverbranding.

Vuurwerk- 
verbod - 
verknal het 
niet voor 
elkaar
Deze jaarwisseling is er een tijdelijk ver-
bod op het verkopen, vervoeren, bezitten 
en afsteken van consumentenvuurwerk. 
Hiermee  voorkomen we dat de druk op de 
zorg en hulpverleners te hoog wordt. Houd 
u aan dit vuurwerkverbod en voorkom een 
boete van minimaal € 100,--.
Klein vuurwerk zoals sterretjes, Bengaals 
vuur en fonteinen, mag wel.  Steek dit wel 
veilig af. Gebruik een vuurwerkbril en aan-
steeklont.

Digitale afvalkalender beschikbaar
De digitale afvalkalender is beschikbaar. 
U kunt de kalender nu bekijken via www.
mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer app.

Zo werkt de Afvalwijzer app
Download de Afvalwijzer app in de appsto-
re. Het enige wat u hoeft te doen is eenma-
lig uw postcode en huisnummer invullen. 
Vanaf dat moment toont de Afvalwijzer u 
een afvalkalender op maat.
U kunt ook meldingen instellen, zodat u 
een bericht krijgt op de avond of ochtend 
voordat wij uw afval ophalen. Een handig 
geheugensteuntje!

Zo werkt www.mijnafvalwijzer.nl
Ook op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u na 

het invullen van uw postcode en huisnum-
mer zien wanneer wij het afval bij u op-
halen. Als u dat wenst, kunt u uw digitale 
afvalkalender downloaden en printen.

Heeft u geen computer of smartphone?
Dan kunt u op aanvraag toch een papieren 
versie ontvangen.
Bel met ons klantcontactcentrum via 14 
0161. Zij zorgen ervoor dat u de nieuwe 
kalender in de week van 28 december in 
huis hebt.

Zelf oliebollen of appelflappen 
gemaakt? Lekker!
Gooi de frituurolie niet zomaar weg. Schenk 
het in een afsluitbare fles en breng het naar 
de milieustraat of naar één van de inzamel-
punten bij uw supermarkt. Op www.frituur-
vetrecyclehet.nl/waar-inleveren ziet u waar 
dat is.

We hebben een nieuwe vuilniswagen aan-
geschaft met zijbelading. Dit werkt makke-
lijker. De chauffeur hoeft niet meer uit de 
wagen. Met de zijlader kunnen we twee 
containers tegelijkertijd legen zonder dat 
daar extra mensen voor nodig zijn.
Om het ophalen vlot te laten verlopen, vra-
gen wij u vanaf 1 januari uw container aan 
te bieden met de dekselopening naar de 
straat. Zet uw container dertig centimeter 
(dit is ongeveer de grootte van een stoepte-
gel) van de andere containers af. Houd ook 
dertig centimeter vrij van lantaarnpalen of 
andere obstakels. Zorg ervoor dat het af-
val in uw container niet is aangestampt. Da 
kunnen wij de container niet volledig legen.

Vanaf 1 januari : Zet uw container 
met dekselopening naar straat

Eerste schets vernieuwde sporthal Achter de 
Tuintjes laat veel licht en groen zien
Na de vernieuwbouw van sporthal Achter 
de Tuintjes in Gilze krijgt het pand en de 
directe omgeving een groene uitstraling. 
In de nieuwbouw komt veel glas. Dat blijkt 
uit de eerste schetsen van Grosveld Bek-
kers Van der Velde Architecten. Dit bureau 
krijgt de opdracht om samen met omwo-
nenden, gebruikers en gemeente te komen 
tot een definitief ontwerp voor de geliefde 
sporthal in Gilze.

Nieuwe uitstraling
De architect heeft een duidelijk idee over 
de uitstraling van de vernieuwde sporthal. 

De bestaande laagbouw en horecagelegen-
heid bij de sporthal verdwijnen en maken 
plaats voor een nieuw gebouw waarin glas 
zorgt voor veel natuurlijk licht binnen. De 
oude parkeerplaats maakt plaats voor een 
groen terrein met parkeerruimte voor 
fietsen en auto’s. Ook in de nieuwe situa-
tie moet dit terrein ruimte bieden aan de 
jaarlijkse kermisactiviteiten.

Alle verenigingen een thuis bieden
“De schetsen geven aan dat ook in de nieu-
we sporthal alle verenigingen een thuis 
vinden. Dat geldt ook voor de tafeltennis-

vereniging, die we in de toekomst meer 
ruimte kunnen bieden. Een nadrukkelijke 
wens die in de afgelopen periode naar vo-
ren kwam. Na de feestdagen gaan we de 
schetsen presenteren aan de gebruikers 
en de omwonenden. Daarbij nodigen we 
hen uit om samen met ons mee te denken 
in de uitwerking van de schetsen naar een 
definitief ontwerp. Ik ben zeer benieuwd 
naar hun reacties”, licht wethouder Aletta 
van der Veen toe. 

Kijk voor het hele bericht op 
www.gilzerijen.nl

Maatregelen ter beperking  
kans op wateroverlast Rijen 
Noord Oost
Om wateroverlast bij extreme buien in Rij-
en Noord Oost op korte termijn te vermin-
deren treffen we een aantal maatregelen.  
Zo passen we in een aantal straten de ver-
harding aan. Ook graven we in de groen-
strook aan het noordoosten van de wijk een 
verlaging in het maaiveld. Op deze manier 

proberen we het water bij hevige regenbui-
en gemakkelijker af te voeren. Het doel is 
de overlast en schade voor bewoners van 
de wijk zoveel mogelijk te beperken. Hier-
voor is extra budget beschikbaar gesteld.
Meer informatie leest u op www.gilzerijen.nl 

Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester
Op maandag 4 januari zetten we in de loop van de dag een filmpje online met de 
nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. 
Dat doen we via   www.facebook.com/gilzerijen.nl,   www.gilzerijen.nl,
www.twitter.com/gilzerijen.  Ook Hallo GilzeRijen tv zendt de toespraak uit.

Nieuwe identiteitskaart E-NIK per 1 januari 2021
Wanneer u op maandag 4 januari vanaf 
09.00 uur een nieuwe identiteitskaart aan-
vraagt, heeft deze een extra functie.
U kunt ermee inloggen bij de overheid, het 
onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na 
het ophalen van uw identiteitskaart bij de 
gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 

5 werkdagen een brief van DigiD . Daarmee 
kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor 
meer informatie op www.digid.nl

Als u nog vragen heeft over de nieuwe 
E-NIK kunt u bellen met het klantcontact-
centrum 14 0161.

Vanwege de invoering van deze nieuwe 
identiteitskaart kunt u vanaf 30 december 
16.00 uur en 31 december geen aanvraag 
doen voor een nieuwe ID

www.gilzerijen.nl



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

Bekendmakingen

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres:
• Wevershof 1 te Gilze en
• Stationsstraat 82, 5121 EE 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 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. 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

11 december 2020, van Oldenbarneveldt-
laan 10, 5121 TE
verplaatsen inrit
11 december 2020, Nieuwe Maastrichtse-
baan ong,  5126 NS (E 2067)

legalisatie dam (20ZK02841)
13 december 2020, Van Petersheimstraat 
33, 5126 HJ
plaatsen dakkapel
13 december 2020, Nieuwe Maastrichtse-
baan ong, 5126 NS (E 2082)
legalisatie dam (20ZK02843)
13 december 2020, Aalstraat 2, 5126 CP
bouwen woning 
14 december 2020, Besterd 15, 5126 BW
dempen sloten
14 december 2020, Belle van Zuylenstraat 
1, 2, 5 en 6, 5122 LG Rijen
plaatsen dakkapellen op nummer 5 en 6 
en realiseren erker op nummer 1, 2, 5 en 6
14 december 2020, Burgemeester van 
Poppelstraat 94, 5126 VE
plaatsen dakkapel en verbouwen schuur

15 december 2020, Kerkstraat 85, 5126 GB 
kappen 2 bomen
15 december 2020, Aalstraat 6, 5126 CP
bouwen woning en aanleggen uitrit 

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 
14 december 2020, Hercules 6, Gilze
bouwen bedrijfspand en aanleggen uitrit
14 december 2020, Rijksweg 22, 5125 NA 

& Oude Baan 9a in Hulten
aanpassen schuur en bouwen overkapping
15 december 2020, Rimpelaar 40, 5124 RB
bouwen loods

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 
14 december 2020, Dongenseweg 6, 5121 
PC 
saneren asbest uit gebouwen en slopen 
gebouw (1) 


