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B en W belicht… 
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 22 
december 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. 

Impuls voor Schoolstraat in Molenschot: 
plannen voor nieuwe woningen en bedrij-
vigheid
Drie verschillende initiatiefnemers berei-
den plannen voor om aan de Schoolstraat 
nieuwe woningen en bedrijvigheid te 
realiseren. Het college heeft een besluit 
genomen over drie principeverzoeken en 
ziet dat de plannen gezamenlijk een kwali-
teitsimpuls geven aan dit deel van Molen-
schot. Het gaat om de volgende principe-
verzoeken:
• Plannen voor nieuwe woningen aan de 

Schoolstraat in Molenschot
 Het is de wens om een bestaande kas 

aan de Schoolstraat in Molenschot te 
slopen en daarvoor in de plaats onder 
andere zes woningen te bouwen. Daar-
naast wordt medewerking gevraagd om 
een pand aan de Schoolstraat te her-
bestemmen voor woondoeleinden en 
een bedrijfswoning met achterliggend 
bedrijfspand te herbestemmen naar 
respectievelijk wonen en bedrijfsdoelein-
den. Het college heeft besloten in princi-
pe vooralsnog medewerking te verlenen 
aan een deel van het plan.

• Principeverzoek voor nieuwe vrijstaande 
woning in Molenschot

 Voor een locatie aan de Schoolstraat in 
Molenschot is een principeverzoek ont-
vangen. Dit verzoek voorziet in de bouw 
van één vrijstaande woning. Vanuit volks-
huisvesting is het zeer gewenst om wo-
ningen in Molenschot toe te voegen. Op 
basis van een beleidsmatige toets blijkt 
woningbouw een logische invulling te 
zijn voor de locatie. Het college besluit 
daarom om in principe medewerking te 
verlenen aan de toevoeging van de wo-
ning, mits voldaan kan worden aan de 
gestelde voorwaarden in dit besluit.

• Hoveniersbedrijf wil zich vestigen in Mo-
lenschot

 Er is een principeverzoek binnengeko-
men voor de bestemmingswijziging van 
'Agrarisch' naar ‘Bedrijf’ met functieaan-
duiding ‘Hovenier’ voor een adres aan de 
Schoolstraat in Molenschot. Het college 
is bereid om mee te werken, mits vol-
daan kan worden aan de gestelde voor-
waarden.

Provincie oordeelt positief over de 
gemeentebegroting 2021
Jaarlijks beoordeelt de provincie alle ge-
meentelijke begrotingen. De provincie 
heeft een positief oordeel gegeven over 
de vastgestelde gemeentebegroting 2021. 
Daarbij noemt de provincie met name ook 
de maatregelen die genomen zijn om het 
weerstandvermogen te versterken. Hier-
mee wordt het beleid van het college on-
dersteund. Met een memo informeert het 
college de gemeenteraad hierover.

Stemlokalen Tweede Kamerverkiezingen 
2021 vastgesteld
Het college heeft de stemlokalen voor de 
Tweede kamer verkiezing van 17 maart 
2021 vastgesteld. Bij het selecteren van de 
stemlokalen zijn de maatregelen in achtge-
nomen die het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties stelt aan veilig 
ingerichte stembureaus ten tijde van coro-
na. Zo komen er dit keer geen stemlokalen 
in verzorgingshuizen en zijn er twee stem-
bureaus drie dagen open om de kans op 
drukte bij de stemlokalen te verkleinen. 
Daarnaast krijgen inwoners van 70 jaar 
en ouder de gelegenheid om per post te 
stemmen.

Parkeerdek 
winkelcentrum 
Laverije twee 
dagen gesloten
Van 5 januari tot en met 15 januari zijn er 
herstelwerkzaamheden aan de hellingbaan 
en het parkeerdek van het winkelcentrum 
de Laverije in Rijen. U kunt het parkeer-
dek blijven gebruiken, met uitzondering 
van dinsdag 12 januari van 07.00 uur tot 
woensdag 13 januari 17.00 uur. Dan is het 
parkeerdek gesloten. Omwonenden zijn 
hierover geïnformeerd.

Fiets-voetgangersbrug 
Broekdijk bij Hulten is 
vernieuwd
Goed nieuws voor wandelaars en fietsers tussen de Broekdijk en de 
Wierikstraat bij Hulten. De nieuwe brug over de Grote Leij bij Hul-
ten is klaar. De oude was versleten en eerder dit jaar uit voorzorg 
afgesloten. Vanaf nu is het weer mogelijk om te wandelen tussen 
de knooppunten 50 en 51 van het wandelroutenetwerk in onze 
provincie. De oude brug lag er sinds de jaren  zestig en was gemaakt 
van een stalen onderstel van een vrachtwagenoplegger. De nieuwe 
brug is gemaakt door bruggenbouwer Damsteegt waterwerken.

Een groen dak binnen handbereik met subsidie 
van de gemeente
Bij Erik van Riel ging het van een leien dak-
je. Samen met zijn vriendin Sandra legde 
hij in één dag zelf een groen dak aan. Op 
de aanbouw en de schuur ligt nu een mooi 
groen tapijt. Het ziet er niet alleen prachtig 
uit, maar draagt ook bij aan een Klimaatbe-
stendig Gilze en Rijen. Een mooie bijkom-
stigheid was dat 25% van de kosten door de 
gemeente werd gesubsidieerd. 

Een  groen dak kan je laten aanleggen door 
een groen dak specialist, maar je kunt het 
ook zelf doen. Volgens Erik  hoef je geen 
deskundige te zijn, het is voor iedereen 
mogelijk als je de juiste informatie hebt .
‘Belangrijk is dat je je vooraf goed laat in-
formeren’, zegt Erik. ‘Elk groen dak pakket is 
weer anders en het is verstandig de draag-
constructie van je dak te (laten) checken.’ 

Groen dak houdt water vast
Erik woont in de wijk Vijf Eiken in Rijen. ’He-
laas is bij een hevige regenbui van 26 juni jl. 
het water de aanbouw ingestroomd. Daar-
om wilden we zelf ook iets doen om wa-
teroverlast te voorkomen’. Het groene dak 
houdt het water vast bij stortbuien en helpt 
voorkomen dat het riool overstroomt. En er 
zijn nog meer voordelen: het groene dak 
heeft een isolerende werking, waardoor  
de temperatuur binnen tijdens warme pe-

riodes, minder snel zal stijgen.‘ Tijdens de 
hittegolf deze zomer liep de temperatuur in 
huis op naar 28 graden. Bij buren die geen 
aanbouw hebben was het veel koeler bin-
nen. Het platte zwarte dak van de aanbouw 
hield veel warmte vast ’. 

Ook interesse?
Geïnteresseerd? U kunt in 2021 subsidie 
aanvragen voor groene daken, het vergroe-

nen van tuinen, regenwatervijvers, water-
doorlatende verharding en regentonnen. 
Met deze subsidieregeling  willen we inwo-
ners helpen om hun tuinen in te richten op 
het veranderend klimaat.

Meer weten?
Meer informatie over de subsidie? 
Kijk op www.gilzerijen.nl/duurzaamheid

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 inle-
veren?
Je kunt de bomen op woensdag 6 januari 
van 13.00 uur tot 16.00 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.



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 beslo-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregis-
tratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een on-
bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar ze vol-
gens de BRP staan ingeschreven.

Met ingang van 4 november 2020
Geslachtsnaam 
en voorletters Geboortedatum
de Vet, H.C.M.G. 01-04-1959

Met ingang van 02 december 2020
Geslachtsnaam
en voorletters  Geboortedatum
van Loon, R.R.A.C. 26-05-1987
Donders, C. 18-04-1990

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 
en voorletters  Geboortedatum
Laurijsen, A.E.H. 07-11-1984

Laurijsen, R.C. 01-09-2020
Gurazda, E. 14-05-1977
Łukawiecki, K.K. 07-09-1992
Rullens, C.P.F.M.N. 11-01-2000
Kiapśnia, P. 13-01-1988
Godlewski, M.M. 12-11-1988
IJpelaar, J.M.F. 29-12-1978

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 bestemmingsplan 
Laagstraat 33 te Rijen
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 14 december 2020 het 
bestemmingsplan Laagstraat 33 te Rijen 
vast. Dit besluit is op 8 januari 2021 gepu-
bliceerd via www.officielebekendmakin-
gen.nl. Belanghebbenden hebben van 12 
januari 2021 tot en met 22 februari 2021 
de gelegenheid om beroep instellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. U kunt het plan bekijken 
op de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IM-
RO.0784.BPLaagstraat-VG01. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar de gemeen-
telijke website.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
17 december 2020, Raadhuisplein 4, 
5121 JX
wijzigen omgevingsvergunning
17 december 2020, Oranjestraat 122, 
5126 BR
bouwen woning
17 december 2020, Trees Kinstraat, Euro-
palaan, De Uitvang in Rijen (sectie N num-
mer 907 - deels)

bouwen fietsbrug over Generaal Maczek-
tunnel (20ZK02876)
17 december 2020, Oranjestraat 36, 
5126 BP
uitbreiden bestaande garage
18 december 2020, Vossenberg 2, 5126 PE
splitsen langgevelboerederij
20 december 2020, Brabantpark 31, 
5121 VE
plaatsen 2 dakkapellen
21 december 2020, Heideweg 10, 5124 NH
verbouwen woning
21 december 2020, Tinnegietersweg 1, 
5121 RH
uitbreiden bedrijfswoning 
21 december 2020, Dongenseweg 6, 
5121 PC
bouwen woning
22 december 2020, Stationsplein 1, 
5121 EA
realiseren en exploiteren stationskoffiehuis 
24 december 2020, Laagstraat 33, 5121 EJ
verbouwen voormalige leerfabriek
24 december 2020, Prins Hendrikstraat 
31, 5121 XS
verbouwen woning
28 december 2020, bouwnummer 1 t/m 
29 sectie L 3906 (20ZK02926)
bouwen 29 woningen, 21 tuinbergingen en 
aanleggen van uitritten
28 december 2020, Mgr. Ariënsstraat 1, 
5121 CA, sectie A8270 (20ZK02927)
verbouwen, uitbreiden en wijzigen voor-
malig schoolgebouw naar bouw tweetal  
appartementen en nieuwbouw woningen
30 december 2020, Annie M.G. Schmidt-
plein 0, sectie B5638 (20ZK02933)
bouwen vrijstaande woning en aanleggen 
uitrit 
30 december 2020, Stationsstraat 44, 
5121 ED
omzetten maatschappelijke functie naar 
kantoor

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 
omgevingsvergunning verlengd
23 december 2020, Fanny Blankers-
Koenstraat 19 t/m 43 Fanny Blankers-
Koenstr 34 t/m 52 Isabella van Spanjestr 1 
en 3 Annie M.G. Schmidtplein 18
bouwen 26 woningen
24 december 2020, Langereit 18, 5126 NG
verbouwen woning
29 december 2020, Prins Hendrikstraat 5, 
5121 XS
uitbreiden woning voorzijde
Aanvraag omgevingsvergunning is vergun-
ningvrij

21 december 2020, Pastoor van de 
Rietstraat 5, 5124 RM 
tijdelijk afzetten van de straat 
21 december 2020, Beelstraat 15, 5121 AS
kappen boom 
Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
21 december 2020, Kennedylaan 31, 
5121 AA
kappen boom
21 december 2020, Prinsenbosch 24, 
5126 ND
plaatsen antenne-installatie
29 december 2020, Langereit 18, 5126 NG
verbouwen woning
30 december 2020, tussen Stationsplein 
Rijen en Broekdijk Hulten, sectie B 5876, 
langs Venneweg (20ZK02707) op gemeen-
te grond
kappen 13 bomen
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 december 2020, Nieuwstraat 24 en 34, 
5126 CE
saneren extra aangetroffen asbest
29 december 2020, Vincent van Goghstraat 
25, 5121 CK
slopen bijgebouwen

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 14 december 2020, 
verlening APV ontheffing, plaatsen bouw-
container, van 16 december 2020 tot 21 ja-
nuari 2021, adres Marga Klompélaan 117 in 
Rijen (zaaknummer 308480).
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. 

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2021 
Gilze en Rijen (rectificatie Carnaval wijzi-
ging datum)

Het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
stelt voorschriften waaraan inrichtingen die 
onder de Wet milieubeheer vallen dienen 
te voldoen. Ingevolge artikel 4:2 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) kan 
het college per kalenderjaar dagen of dag-
delen aanwijzen waarop ten behoeve van 
collectieve festiviteiten de geluidsnormen 
als vastgelegd in het Activiteitenbesluit niet 
gelden. Onder een collectieve festiviteit 
wordt verstaan een festiviteit die niet speci-
fiek aan één of een klein aantal inrichtingen 
is verbonden, zoals bijvoorbeeld carnaval 
en kermis.

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op basis van artikel 4.2 van de 
Algemene plaatselijke verordening voor de 
gemeente Gilze-Rijen besloten om voor het 
jaar 2021 de volgende dagen aan te wijzen:
-  Carnaval (13, 14, 15 en 16 februari)

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 14 december 2020, 
verlening APV ontheffing, plaatsen bouw-
container, van 16 december 2020 tot 21 ja-
nuari 2021, adres Marga Klompélaan 117 in 
Rijen (zaaknummer 308480).

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. 


