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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 2 en 
9 februari 2021. 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. 

Voorzitter aangesteld voor overleggen 
luchthavenbesluit Gilze-Rijen
Goed overleg tussen Defensie, gemeente 
en omwonenden is nodig om tot een ge-
dragen luchthavenbesluit voor Vliegbasis 
Gilze-Rijen te komen. René Peerenboom is 
daarom aangesteld als voorzitter van deze 
overleggen. Hij treedt op als onafhankelij-
ke externe procesbegeleider. 

Begin vorig jaar, februari 2020, bezocht 
staatssecretaris van Defensie, Barbara Vis-
ser omwonenden van de vliegbasis. Zij liet 
toen al weten aan een aantal bezwaren 
van bewoners en bestuurders tegemoet te 
willen komen. Die maatregelen en voorne-
mens werden verwelkomd als een positieve 
stap. Er werd door wethouder Sandra Diep-
straten ook aangedrongen op het inschake-
len van een onafhankelijke voorzitter die 
aan verdere overleggen leidinggeeft.

Samen met de gemeente en de bewoners 
heeft de staatssecretaris de heer Peeren-
boom gevraagd deze taak per 1 januari 
2021 op zich te nemen. Als onafhankelijke 
voorzitter bevordert hij de totstandkoming 
van een proces dat door de deelnemers als 
open en constructief wordt ervaren. Zo ver-
sterkt hij het vertrouwen tussen de partijen 
en werkt hij samen met de deelnemers aan 
een gedragen luchthavenbesluit. Hij houdt 

periodiek de Commissie Overleg en Voor-
lichting Milieu (COVM) op de hoogte over 
de voortgang.

René Peerenboom
Voor Peerenboom zijn luchthavenbesluiten 
niet nieuw. Hij was als wethouder van de 
gemeente Uden (2006-2018) direct be-
trokken bij de voorbereidingen van de mi-

lieueffectrapportage en het luchthavenbe-
sluit Volkel. Ook was hij vicevoorzitter van 
de Commissie van Overleg en Voorlichting 
Milieu (COVM) Volkel (2006-2014).
Sinds 2018 is hij Regiomanager van Regio 
Noordoost Brabant, waarin 17 gemeenten 
en 2 waterschappen samenwerken aan re-
gionale opgaven op het gebied van mobili-
teit, duurzame leefomgeving en economie.  

Bent u een gedupeerde van de 
toeslagenaffaire?
Woont u in onze gemeente en bent u een 
gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaf-
faire van de Belastingdienst? Dan kunt u 
voor hulp en ondersteuning ons terecht.
De Belastingdienst/Toeslagen compen-
seert ouders die in de problemen zijn ge-
komen door die affaire. Maar voor wie in 
de problemen is geraakt, is dat niet altijd 
voldoende. Misschien is het moeilijk op an-
dere gebieden zoals huisvesting, schulden, 
inkomen, zorg en de opvoeding van uw 
kinderen. Wij kunnen gedupeerden helpen 
met aanvullende ondersteuning.

Hoe neemt u contact op?
Als u gedupeerde bent en u heeft onder-
steuning nodig, neem dan contact op met 

ons via 14 0161 of mail naar info@gilze-
rijen.nl . Samen bekijken we wat we voor 
u kunnen doen. Daarbij gaan wij altijd uit 
van maatwerk. Geeft u alstublieft duidelijk 
aan dat het gaat om de kinderopvangtoe-
slagaffaire. 

Weet u niet of u een gedupeerde bent?
Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tus-
sen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? 
Neem dan contact op met het Serviceteam 
gedupeerden kinderopvangtoeslag via de 
website van de Belastingdienst via de web-
site services.belastingdienst.nl of bel (0800) 
235 83 58 (gratis).Als het u niet lukt om u 
aan te melden, kan de gemeente u hierbij 
helpen.

Stemmen op 17 maart voor 70-plussers
Op woensdag 17 maart 2021 zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. Nederlanders van 18 
jaar en ouder mogen dan naar de stembus. 
Vanwege de coronamaatregelen gaan deze 
verkiezingen anders dan normaal. Iedereen 
moet veilig kunnen stemmen. Daarom mo-
gen inwoners van 70 jaar en ouder per brief 
stemmen, of op 15 of 16 maart vervroegd 
komen stemmen.

Wanneer mag u per brief of met een 
stempluspas stemmen?
Dat mag als u vanaf 1 februari 2021 staat 
ingeschreven als inwoner van de gemeente 
Gilze en Rijen en op 17 maart 2021 70 jaar 
of ouder bent. Met de stempluspas kunt u 
als 70-plusser per brief stemmen of in het 
stemlokaal. Ook kunt u iemand machtigen 
om voor u te stemmen.

Hoe werkt het?
Als u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder 
bent krijgt u van ons automatisch per post 
alles wat u nodig heeft om per brief te 
stemmen. U hoeft zelf niets aan te vragen. 
De (groene) stempluspas en het briefstem-
biljet sturen wij apart naar u toe. Uiterlijk 
op 10 maart 2021 moet u in het bezit zijn 
van de volgende documenten:

- Een briefstembiljet.
- Een envelop met het adres waar uw 

stembiljet naar toe moet.
- Een envelop zonder adres.
- Uw (groene) stempluspas.
- Uitleg over stemmen per brief.
Als u deze documenten op 10 maart nog 
niet heeft, kunt u contact opnemen met 
ons KlantContactCentrum via telefoonnum-
mer 14 0161.

Voor de veiligheid ontvangt u de documen-
ten in 2 keer:
• U ontvangt voor 3 maart de (groene) 

stempluspas
• U ontvangt voor 10 maart de andere do-

cumenten

Op twee manieren stemmen
U kunt dit jaar op twee manieren stemmen: 
1. Stemmen per brief met het briefstembil-

jet
2. Stemmen met de (groene) stempluspas
Iemand machtigen kan natuurlijk ook.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.gilzerijen.nl. 

Niet lekker in je vel? Praat erover!
Wij vinden het belangrijk dat het goed 
gaat met álle jongeren in onze gemeente 
en zetten ons daar dan ook voor in. Tijdens 
de coronacrisis merken we dat veel jonge-
ren het zwaarder hebben dan anders. Het 
is ook balen; je vrienden veel minder zien 
of zelfs helemaal niet, thuisonderwijs, niet 
naar de kroeg kunnen of naar een festival 
met vrienden.  

Je bent niet de enige!
Voel jij je eenzaam? Futloos? Heb je last 
van sombere gevoelens? Merk je dat je 
vlucht in werk of gamen? En wat doe je als 
dat gevoel niet meer weggaat? Je denkt nu 
misschien dat je de enige bent die hier mee 
rondloopt, maar dat is niet zo. Veel jonge-
ren (1 op de 15) hebben te maken met een 
dip, donkere gedachten of depressieve ge-
voelens. Praten hierover helpt! 

Tot ik er over ging praten..
Begin met praten over je gevoelens. Niet 
makkelijk, maar praten helpt. Écht. Het de-
len van je gevoelens zorgt ervoor dat je er 
niet meer alleen voor staat. Maar hoe begin 
je ermee? En bij wie kun je dan terecht? 

Het is vooral belangrijk dat je naar iemand 
toe stapt die jij vertrouwt. Dat kunnen 
je ouders zijn, je broer of zus, een goede 
vriend, de huisarts, een vertrouwensper-
soon vanuit school, de buurvrouw of een 
sportcoach. Om je te helpen zetten we hier-
onder een aantal mogelijkheden om met 
iemand te praten op een rij: 
• Iemand uit je eigen omgeving: misschien 

kun je met je (schoon)ouders, verzorgers, 
mentor, collega’s en/of vrienden praten. 
Heb je iemand in je omgeving met wie je 
zou willen praten, maar weet je niet goed 
hoe? Bekijk het stappenplan van Hey het 
is oké. 

• Dorpsteam: in onze gemeente hebben 
we een Dorpsteam. Hier kun je terecht 
met ál je vragen en ideeën. Alles wat je 
bespreekt is vertrouwelijk. 

 www.dorpsteamgilzerijen.nl 
• Huisarts: gaat het al een langere tijd niet 

goed met je? En maak je je zorgen? Dan 
kan het fijn zijn om met je huisarts te pra-
ten. Hij of zij kan je ook doorverwijzen 
naar extra hulp. 

• Kindertelefoon: met de kindertelefoon 
kun je over alles praten. Telefonisch of 

via de chat: www.kindertelefoon.nl.  
• Wil je er anoniem over praten? Dan kun 

je bellen of chatten met  MindYoung: 
neem een kijkje op MindYoung over al-
les over je mind. Voor en door jongeren. 
Korrelatie.

Zoek de manier die bij je past
Het is belangrijk en het lucht op om over je 
gevoelens te praten. Dit kun je op verschil-
lende manieren doen. Zoek de manier die 
het beste bij jou past: https://www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/gezondheid-en-zorg/somber-of-ge-
spannen-door-het-coronavirus 

Tijdelijk online energieadvies
In verband met de corona maatregelen 
gaat Energie Gilze Rijen tijdelijk online ad-
viseren. 
Is er haast geboden en is advies aan huis 
van belang? Dan zoeken wij samen naar 
een oplossing die veilig en verantwoord is 

voor alle betrokkenen. Zo hoopt Energie 
Gilze Rijen ook de wachtlijst, die de laatste 
maanden is ontstaan, op te lossen. Aanmel-
den kan nog steeds! Zie voor meer informa-
tie https://energiegilzerijen.nl/betaalbaar/
energieadvies/.

Seksueel misbruik bespreekbaar
Met het project #YouToo? willen social de-
signers @AnneLigtenberg en @MatsHor-
bach samen met hulporganisatie Blauwe 
Maan seksueel misbruik voor alle betrok-
kenen beter bespreekbaar maken via een 
online platform. Heb je een tip over hoe we 
professionals beter kunnen voorbereiden? 

Bel dan de tiplijn 085 – 303 10 74 en spreek 
je tip in op de voicemail. 

Geen carnavalsactiviteiten in sportcom-
plex Den Butter
De Rijense Carnaval Stichting vraagt toe-
stemming om in 2022 carnaval te vieren in 
sportcomplex Den Butter. De huurovereen-
komst tussen de gemeente en Optisport, 
die Den Butter exploiteert, bepaalt dat Den 
Butter uitsluitend kan worden gebruikt 
voor sport- en speldoeleinden en dat voor
een ander gebruik toestemming van de 
gemeente nodig is. Het complex is niet 
geschikt gemaakt voor evenementen. Ook 
is het niet als evenementenlocatie in het 
evenementenbeleid opgenomen.  Het col-
lege besluit geen medewerking te verlenen 
aan carnavalsactiviteiten in sportcomplex 
Den Butter.

Gemeente draagt bij aan livestream 
tijdens carnaval met online sleutelover-
dracht 
Vanwege de coronamaatregelen is het 
niet mogelijk om met de Papslokkers, RCS, 

Leuttappers en Krimpersgat de traditionele 
sleuteloverdracht met carnaval te vieren. 
De carnavalsverenigingen brengen met een 
livestream ‘De 100 uur van Gilze en Rijen’ 
de mogelijkheid carnaval thuis te vieren. 
Een online sleuteloverdracht is een van de 
activiteiten. De burgemeester werkt mee 
aan de online sleuteloverdracht. Het colle-
ge draagt 4.000 euro bij om de livestream 
mogelijk te maken. 

College herinnert Geldmaat aan toezeg-
ging om geldautomaat in Gilze te plaatsen
Ondanks een toezegging aan de gemeente 
heeft Geldmaat in januari 2021 geen gel-
dautomaat in Gilze geplaatst. Het college 
stuurt Geldmaat een brief om deze toezeg-
ging zo snel mogelijk alsnog na te komen. 
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VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen na-
bij het adres Mary Zeldenrustlaan 73, 5122 
CD te Rijen. Hierbij is rekening gehouden 
met artikel 18, eerste lid onder d, van de 
Wegenverkeerswet 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 
omgevingsvergunning
20 januari 2021, Molenakkerweg 5, 
5126 NV
vervangen rieten kap
27 januari 2021, Concorde 5, sectie O1452, 
(20ZK02533)
bouwen bedrijfspand en aanleggen 4 uit-
ritten
30 januari 2021, Drossaardstraat 11, 
5121 VH
uitbreiden schuurtje
1 februari 2021, Van Oldebarneveldtlaan 
ong. e.a., (sectie A 8661), 5121 TE 
kappen 85 bomen op gemeentegrond 
(21ZK00239)
2 februari 2021, Broekstraat 7, 5124 NJ 
vestigen pedicuresalon 
3 februari 2021, Raakeindse Kerkweg 81, 
5124 RZ
bouwen schuur 
4 februari 2021, Brabantpark 31, 5121 VE
plaatsen dakkapel
5 februari 2021, Leibeemd 46, 5121 RP
opzetten website 
8 februari 2021, Memlingstraat 6, 

5121 WH
verbouwen woning 
8 februari 2021, Mathilde Wibautplein 9, 
5122 KR
vervangen schuurtje
9 februari 2021, Hercules 26, 5126 RK
uitbreiden bedrijfsgebouw en aanleggen 
twee extra uitritten
10 februari 2021, Laagstraat 84, 5121 ZH
plaatsen dakkapel

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
3 februari 2021, Belle van Zuylenstraat 1, 
2, 5 en 6, 5122 LG 
plaatsen dakkapellen (nrs. 5 en 6) en plaat-
sen erkers (nrs. 1, 2, 5 en 6)
8 februari 2021, Rijksweg - A58 4 in Gilze 
(20ZK02659)
aanpassen parkeerplaatsen, installatie 
elektrische laders en toebehoren

Gedeeltelijk intrekken van de 
vergunning voor de activiteit 
milieu 
4 februari 2021, Vossenberg 6, 5126 PE
intrekken van de milieuvergunning voor 
wat betreft op verzoek intrekken deel 
omgevingsvergunning d.d.18-07-2006; er 
zullen minder dieren worden gehouden 
binnen de melkrundveehouderij, waardoor 
emissies zullen afnemen (omwb zaaknr. 
20111103)

De beschikking en bijbehorende stukken zijn 
gedurende zes weken, vanaf 18 februari tot 
en met 31 maart 2021, in te zien bij de ge-
meente Gilze en Rijen.

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
1 februari 2021, Raadhuisplein 4, 5121 JX
vestigen restaurant

2 februari 2021, Bisschop de Vetplein 9, 
5126 CA
realiseren veranda
4 februari 2021, Nieuwstraat 24 tm 34 en 
Lange Wagenstraat 6 t/m 10, 5126 CE
kappen 9 bomen
4 februari 2021, Stationsstraat 44, 5121 ED
wijzigen van maatschappelijke functie naar 
kantoorfunctie en aanbrengen gevelwijzi-
gingen
8 februari 2021, Belle van Zuylenstraat 1, 
2, 5 en 6, 5122 LG
plaatsen dakkapellen op nummer 5 en6
realiseren erkers op nummer 1, 2,5 en 6
8 februari 2021, Wouwerbroek 37, 5122 GV
vervangen garagedeur door een pui
8 februari 2021, Fanny Blankers-Koenstraat 
19 tm 43 Fanny Blankers-Koenstr 34 tm 52 
Isabella van Spanjestr 1 en 3 Annie M.G. 
Schmidtplein 18
bouwen 26 woningen
10 februari 2021, Molenschotsebaan 21C, 
5124 NG
bouwen buitenzwembad, techniekgebouw 
en glijbanen

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 januari 2021, Prins Hendrikstraat 31, 
5121 XS
gedeeltelijk slopen hoofdgebouw 
3 februari 2021, de Wittstraat 7, 5121 HP
saneren asbest golfplaten berging
8 februari 2021, Lange Wagenstraat 63, 
5126 BB
slopen bestaande aanbouw

Melding akkoord
28 januari 2021, Raadhuisstraat 32, 
5126 CJ
starten bedrijf
9 februari 2021, Dakota 1, 5126 RL
veranderen bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Verleende ontheffing APV

Besluit verzonden op 9 februari 2021, ver-
lening APV ontheffing, plaatsen container, 
van 8 maart t/m 22 maart 2021, adres Hil-
sondishof 9 Rijen (zaaknummer 315414).
 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. 

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Digitale rondleiding door 
nieuwbouw OBS De Wildschut 
in Gilze is vanaf nu mogelijk
Dit voorjaar verhuist basisschool De Wild-
schut in Gilze naar het nieuwe schoolge-
bouw. Veel mensen willen graag een kijkje 
nemen in de nieuwbouw. Daarom bieden 
we een online rondleiding aan. Zo is ook 
in coronatijd iedereen in de gelegenheid 
om een keer binnen te kijken in de nieuwe 
school in aanbouw.
In de digitale rondleiding kijken we mee 
over de schouder van onderwijswethou-
der Aletta van der Veen die een rondleiding 
krijgt van schooldirecteur Martijn Schoor-
mans. Martijn vertelt tijdens de rondleiding 
over de klaslokalen voor de verschillende 
groepen, een keuken die ook voor onder-

wijs te gebruiken is en hij laat de verschil-
lende multifunctionele ruimtes aan de 
wethouder zien.
Wethouder Aletta van der Veen krijgt tij-
dens de rondleiding antwoord op haar 
vragen over de opzet van het gebouw en 
de bouwplanning. Ook krijgt ze antwoord 
op de vraag of groep 8 dit schooljaar in het 
nieuwe gebouw afscheid kan nemen van de 
basisschoolperiode.
De rondleiding start je bijvoorbeeld via de 
het youtubekanaal van de gemeente htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=Cownh-
p8nXz4 


