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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  18 en 25 januari  2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Plantgoedactie NLGR is ongekend succes in 
jubileumjaar 
Tien  jaar geleden bedacht de uilenwerk-
groep van de Natuur- en Landschapsvereni-
ging Gilze en Rijen (NLGR) een plantgoedac-
tie. Tegen een korting van 50% (de andere 
helft betaalt de gemeente) konden inwo-
ners hun tuin en daarmee de gemeente nog 
groener maken. Anno 2021 is de plantgoe-
dactie een begrip in onze gemeente. 

Dit jaar was de actie binnen een week 
uitverkocht. Tussentijds werd het aanbod 
ook nog verdubbeld, zodat meer mensen 
alsnog mee konden doen. 

Om de gemeente te bedanken voor de sa-
menwerking in de afgelopen 10 jaar ont-
ving wethouder Aletta van der Veen (groen) 
van Jos Dilven en Louis Tenret een vogel-
drinkbak. Wethouder van der Veen zorgt 
dat de vogeldrinkbak een mooi plekje krijgt. 
“Ik waardeer de inzet van deze werkgroep 
om onze gemeente nog groenere te maken 
enorm. Op naar de volgende 10 jaar!”

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
Om burgers, bedrijven en organisaties 
goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken 
veel overheidsorganisaties gegevens. Het 
gebeurt wel eens dat iemand een fout in 
die gegevens ontdekt. Dit moet in eerste 
instantie bij de betreffende organisatie 
aangegeven en aangepast worden. Soms 

is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is 
welke organisatie het is en waar je dus aan 
moet kloppen. 
Zo kunnen meerdere organisaties bij de 
fout betrokken zijn en dat kan een oplos-
sing ingewikkeld maken.

Het Meldpunt Fouten in Overheidsorga-
nisaties (MFO) is er als het onduidelijk is 
bij welke organisatie je aan moet kloppen 
om de fout te herstellen. Kijk voor meer 
informatie of het doen van een melding 
op www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-over-
heidsregistraties. 

Somber of gespannen in deze tijd van corona? 
Bent u somber of gespannen door het le-
ven in tijden van het coronavirus? Praat er 
over met mensen in uw omgeving. Of bel 
een van de hulplijnen om te praten over uw 
(angstige) gevoelens. 

Op onze website www.gilzerijen.nl staan 
tips om om te gaan met sombere of ang-
stige gevoelen. Zo kan het bijvoorbeeld 
helpen om af en toe een pauze te nemen; 
van uw werk, van de drukte thuis of van 
het tv-kijken. Ook helpt het om de bericht-

geving over het coronavirus even niet te 
volgen. 
U vindt daar nummers van hulplijnen waar 
u met uw gevoelens terecht kunt. Er is een 
hulplijn voor kinderen, voor volwassenen 
en voor ouderen.

Tien tips voor ouders en 
verzorgers in onzekere tijden 
(corona)
Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. 
Helemaal niet in onzekere tijden zoals nu. 
Om u te helpen delen we deze tien tips 
met u: 

1. Stel uw kind gerust
2. Houd vast aan dagelijkse gezinsroutines
3. Zorg voor interessante bezigheden om 

thuis te doen
4. Let op gedrag dat u fijn vindt
5. Zorg ervoor dat uw kind weet dat het 

altijd met u kan praten
6. Wees eerlijk in de antwoorden die u 

geeft op de vragen van uw kind
7. Maak samen een actieplan voor het 

gezin
8. Help kinderen onzekerheid te accepte-

ren

9. Zorg goed voor uzelf
10. Houdt contact met u geliefden

Wilt u meer informatie?
Als u meer informatie wilt over deze tips, 
bezoek dan de website www.positiefopvoe-
den.nl of neem contact op met het Dorps-
team. Dat kan telefonisch via088-6050605 
of online via www.dorpsteamgilzerijen.nl.

Meedoen is belangrijk
Kinderen die in gezinnen met minder geld 
leven, willen ook graag sporten, hun ver-
jaardag vieren of meegaan met school-
kamp of een schoolreisje. Wist u dat hier 
regelingen voor zijn? Veel van deze kosten 
kunt u namelijk vergoed krijgen. Vanaf dit 
jaar zijn deze zogenoemde kindregelingen 
aangepast. Dit hebben we gedaan om het 
voor u overzichtelijker te maken. 

Hoe werkt het?
Heeft u een inkomen tot 120% van het so-
ciaal minimum? Dan kunt u in veel gevallen 
de kosten van meedoen voor uw kinderen 
(4 tot 18 jaar) vergoed krijgen. De gemeen-
te geeft subsidie aan onderstaande fond-
sen om dit te kunnen doen. Er staat ook 
bij waar u moet zijn om het aan te vragen. 
- School: altijd aanvragen bij Leergeld 

West-Brabant Oost; 
 Het gaat dan bijvoorbeeld om de ouder-

bijdrage, schoolreisje, pc/laptop, fiets 
enzovoorts.

- Sport en scouting: altijd aanvragen bij 
een intermediair van het Jeugdfonds 
Sport;

 Het gaat dan om contributie van een 
sportclub en bijbehorende kleding en 
attributen.

- Zwemlessen; hiervoor is het net iets an-
ders geregeld;
o Hebt u een inkomen tot 110% van het 

sociaal minimum? Dan kunt u zwem-
lessen aanvragen bij de gemeente via 
de bijzondere bijstand.

o Hebt u een inkomen wat daar net bo-
ven ligt (tussen 110 en 120% van het 

sociaal minimum)? Dan kunt u  zwem-
lessen aanvragen bij een intermediair 
van Jeugdfonds Sport.

- Cultuur; altijd aanvragen bij een interme-
diair van het Jeugdfonds Cultuur (bijvoor-
beeld Mark Tittulaer van Cultuurplaats). 
Het gaat dan bijvoorbeeld om contributie 
van muziek- en dansles.

Alle informatie op een rijtje
In de folder ‘Meedoenregelingen voor kin-
deren van 4 tot 18 jaar in Gilze en Rijen’ 
staat alle informatie voor u op een rij. Voor 
meer informatie en de folder kijk op www.
gilzerijen.nl/meedoenregeling.

Gezocht: ervaringsdeskundigen om onze 
gemeente voor iedereen toegankelijk te maken
We vinden het belangrijk dat alle inwoners 
gelijkwaardig mee kunnen doen. Dit kun-
nen we niet alleen en daarom hebben we 
uw hulp nodig.

Denkt u met ons mee?  
Heeft u een beperking en is er voor u iets 
op straat wat gevaarlijk of onhandig is? Laat 
het ons weten. 
We kunnen dan voorkomen dat er in de 
toekomst nog zo’n onhandige of gevaarlijke 
situatie ontstaat. In sommige gevallen kun-
nen we de situatie ook meteen aanpassen. 

Hoe kunt u iets melden?
Kies zelf hoe u het makkelijkst iets meldt. 

Dat is voor iedereen namelijk anders. 
- Bellen: u kunt ons bereiken via telefoon-

nummer: 088-3821316
- Mailen: u kunt mailen naar: Stefanievan-

Boekel@abg.nl. 
- Buiten-BeterApp: u kunt ook de Bui-

ter-Beterapp gebruiken (toegankelijk 
voor blinden en slechtzienden). 

Facebook
Heb je een beperking en is er voor jou iets 
op straat wat gevaarlijk of onhandig is? Laat 
het ons weten. We kunnen dan voorkomen 
dat er in de toekomst nog zo’n onhandige 
of gevaarlijke situatie ontstaat. In sommige 
gevallen kunnen we de situatie ook meteen 

aanpassen. Melden kan door te bellen met 
088-3821316, te mailen naar 
StefanievanBoekel@abg.nl of gebruik te 
maken van Buiten Beter app. Iedereen 
hoort erbij, iedereen doet mee.
Voor meer informatie kijk op 
www.gilzerijen.nl.

Zet uw afvalcontainer met 
dekselopening naar straat
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  uw container aan te bieden met de 
dekselopening naar de straat. Zet uw con-
tainer dertig centimeter (dit is ongeveer de 
grootte van een stoeptegel) van de andere 
containers af. Houd ook dertig centimeter 
vrij van lantaarnpalen of andere obstakels. 

Woont u in Gilze?
Wij hebben met Stichting Oud Papier Gilze 
afgesproken dat u de papiercontainer wel 
met het handvat naar de straat mag zetten. 
De stichting werkt met een achterlader. De 

papiercontainer mag vanaf 16.30 uur aan 
de straat staan. 

Rijbewijzen opnieuw langer 
geldig vanwege lockdown
Door de maatregelen rondom het corona-
virus is het voor u misschien niet mogelijk 
om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Er is 
nu een nieuwe regeling.
Als uw rijbewijs tussen 1 december 2020 en 
1 maart 2021 is verlopen, dan blijft dit tot 
1 maart 2021 geldig. U blijft verzekerd en u 
krijgt geen boete als u aangehouden wordt, 
tot de periode dat deze regeling geldt. Dit 
geldt ook voor beroepschauffeurs waarvan 

de code 95 in de periode tussen 1 decem-
ber 2020 en 1 maart 2021 verloopt.
Wilt u uw rijbewijs wel verlengen, dan kan 
dit gewoon. Dit is niet verplicht . U mag lan-
ger doorrijden op basis van deze regeling. 
Kijk voor meer informatie op de website van 
de Rijksoverheid. (link: https://www.rijks-
overheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/
rijbewijzen-opnieuw-langer-geldig-vanwe-
ge-lockdown) 

Let op: GGD 
vaccineert 
geen ouderen 
aan huis!
Ouderen in onze regio worden gebeld 
door mensen die zich voordoen als werk-
nemers van de GGD. Deze mensen willen 
een afspraak maken voor een coronavac-
cinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt 
niet. GGD vaccineert geen ouderen aan 
huis. GGD neemt ook geen contact op 
met ouderen en komt dus ook niet aan 
huis. 

Meer informatie over het vaccineren van 
ouderen vindt u op de website van GGD, 
www.ggdhvb.nl 
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Bekendmakingen

Bekendmaking ontwerp-
omgevingsvergunning 
Molenschotsebaan 21c in 
Molenschot
Burgemeester en wethouders van Gemeen-
te Gilze en Rijen hebben besloten de ont-
werp- omgevingsvergunning voor het adres 
Molenschotsebaan 21c in Molenschot ter 
inzage te leggen. Het betreft een omge-
vingsvergunning voor het bouwen van een 
zwembadoverkapping en het afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit besluit is op 26 
januari 2021 gepubliceerd op www.officie-
lebekendmakingen.nl. 

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter 
inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de 
verklaring van geen bedenkingen, met 
bijbehorende stukken, liggen van 28 ja-
nuari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter 
inzage. Iedereen krijgt de gelegenheid 
om binnen deze termijn een mondelinge 
of schriftelijke zienswijze in te dienen te-
gen de ontwerp-omgevingsvergunning. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl, met 
IMRO nummer NL.IMRO.0784.PBParkLin-
berg-ON01

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 
persoon ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven. 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 
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Marwo Adan Hussein 15-02-1994

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.

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 28 december 2020

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
Laurijsen, R.C. 01-09-2020
Laurijsen, A.E.H. 07-11-1984
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

Met ingang van 06 januari 2021

Geslachtsnaam en 
voorletters  Geboortedatum
IJpelaar, J.M.F.  29-12-1978

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

Kennisgeving tervisielegging 
voorgenomen aanvulling 
structuurvisie Stedelijk Gebied 
Gilze en Rijen
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Gilze en Rijen heeft 
8 december 2020 ingestemd met de ter 

visie legging van de voorgenomen aanvul-
ling op de structuurvisie Stedelijk Gebied 
Gilze en Rijen. De aanvulling verwerkt de 
Gebiedsvisie Stationsomgeving Rijen in de 
Structuurvisie. Deze gebiedsvisie is in juni 
2020 door de raad vastgesteld. 

Structuurvisie met voorgenomen 
aanvulling ligt ter inzage
De Structuurvisie met aanvulling ligt 6 we-
ken ter inzage: van 2 februari tot en met 15 
maart 2021. Iedereen krijgt de gelegenheid 
om binnen deze termijn een mondelinge of 
schriftelijke zienswijze in te dienen tegen 
de voorgenomen aanvulling van de struc-
tuurvisie. 

Uw zienswijze moet binnen de termijn van 
ter inzagelegging zijn ontvangen. U kunt 
uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken 
aan het college van de gemeente Gilze en 
Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen, onder 
vermelding van ‘zienswijze voorgenomen 
aanvulling structuurvisie SGGR’. 
Om een mondelinge inspraakreactie in te 
dienen kunt u een afspraak maken met Mi-
randa Pals. U kunt met haar een afspraak 
maken via MirandaPals@abg.nl.

In verband met coronamaatregelen liggen 
stukken op dit moment alleen digitaal ter 
inzage. U kunt de structuurvisie met aan-
vulling digitaal raadplegen en downloaden 
via  www.gilzerijen.nl/spoor. 

Collectevergunning
Het college heeft een collectevergunning 
afgegeven voor Amnesty International in de 
periode van 14 tot en met 20 maart 2021

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
14 januari 2021, Raakeindse Kerkweg 71, 
5124 RZ
bouwen houten schuur
14 januari 2021, Raakeindse Kerkweg 71, 
5124 RZ
bouwen overkapping
15 januari 2021, Wouwerbroek 37, 5122 GV 
vervangen garagedeur door pui
18 januari 2021, Schoorveken 85,  5121 NK

starten drone film bedrijf
20 januari 2021, Marijkestraat 26, 5121 XC
ingraven zwembad
20 januari 2021, Spoelstraat 3, 5126 PD
wijzigen agrarisch bedrijf
21 januari 2021, Nieuwstraat 24 tm 34 en 
Lange Wagenstraat 6 t/m 10, 5126 CE
kappen 9 bomen
24 januari 2021, Heistraat 48, 5121 JM
verleggen oprit
26 januari 2021, Vogelvlucht 28, 5126 WS
bouwen veranda
26 januari 2021, Monseigneur Ariënsstraat 
16, 5121 CA
uitbreiden woonhuis

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 januari 2021, Oranjestraat 122, 5126 BR
bouwen woning
21 januari 2021, Dongenseweg 6, 5121 PC
bouwen woning

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
18 januari 2021, Langenbergseweg in Gilze 
en Burg. Ballingsweg in Hulten
kappen 8 bomen (20ZK02776)
18 januari 2021, Oosterhoutseweg ong. 
(N631), Rijen
kappen 19 bomen (20ZK02780)

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
14 januari 2021, Kerkstraat 85, 5126 GB
kappen bomen
14 januari 2021, Bisschop de Vetplein 0 
(L 3674)
verplaatsen boomput
15 januari 2021, Tinnegietersweg 1, 5121 RH 
uitbreiden bedrijfswoning (deels vergun-
ningvrij)
18 januari 2021, Prins Hendrikstraat 5, 
5121 XS
uitbreiden woning 

20 januari 2021, Van Oldebarneveldtlaan 
10 t/m 26 (even), 5121 TE
bouwen 9 aaneengebouwde woningen en 
veranderen uitrit 
22 januari 2021, Hulteneindsestraat 15a, 
5125 NH
uitbreiden woning
26 januari 2021, Leibeemd 170, 5121 RS
plaatsen dakkapel
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 
19 januari 2021, Mgr. Ariënsstraat 1, 5121 CA 
saneren asbest en gedeeltelijke sloop voor-
malig schoolgebouw met gymzaal 

Melding akkoord
18 januari 2021, Klein Zwitserland 8, 5126 TA 
veranderen bedrijf
26 januari 2021, Dongenseweg 25, 5121 PB 
saneren asbest schuur

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Rectificatie geaccepteerde melding
De gepubliceerde melding van week 3 met 
verzenddatum 13 januari 2021 voor het 
starten van activiteiten aan Dongenseweg 
13E, 5121 PB staat vermeld onder een fou-
tief adres. 
Het juiste adres is: Dongenseweg 13D, 
5121 PB

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Avondvierdaagse Rijen op 8, 9, 10 en 11 
juni 2021 van 17:00 uur tot 21:00 uur in 
Rijen.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


