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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  16 en 23 februari 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gilze en Rijen beweegt! daagt jong en oud uit 
om te bewegen
We investeren fors in sport. Zo hebben we veel binnen- en buiten-
sportvoorzieningen en een enthousiaste groep professionele buurt-
sportcoaches in dienst. Voortbordurend op het lokale sportakkoord 
uit 2019, ondertekend door maar liefst twintig partijen, heeft het 
college nieuw sportbeleid gemaakt. Het doel is om jong en oud uit 
te dagen om mee te doen, omdat sport en bewegen voor iedereen 
leuk, gezond en sociaal is. In april is het aan de gemeenteraad om 
het nieuwe sportbeleid ‘Gilze en Rijen beweegt!’ vast te stellen.

“Ons nieuwe beleid begint met de conclusie dat we het al goed 
doen. En dat is vooral ook te danken aan de vele vrijwilligers bij 
de sportverenigingen. We hebben echt wat te bieden. Van atleet 
tot zwemmer: voor sporters hebben we binnen en buiten goede 
voorzieningen. Onze professionele buurtsportcoaches bieden ba-
sisscholen bewegingsonderwijs en zijn ook actief met leefstijlpro-
gramma’s, huiswerkklassen en seniorenverenigingen. Dit plan is 
bedoeld om iedereen uit te dagen om te sporten en te bewegen. 
Daarmee bewijzen we iedereen een grote dienst, omdat het bij-
draagt aan een gezondere en actievere leefstijl. Bovendien brengt 
het mensen met elkaar in contact. De coronapandemie heeft het 

belang hiervan extra onderstreept.” vertelt wethouder David Ver-
morken (sport).

Meer lezen? Kijk op www.gilzerijen.nl voor het hele bericht.

Energie Gilze Rijen  
zoekt versterking
Energie Gilze Rijen levert actief een bijdra-
ge aan een klimaatneutraal en energieon-
afhankelijk Gilze en Rijen. Samen met de 
gemeente  helpen wij de inwoners, on-
dernemers, verenigingen en alle andere 
organisaties in Gilze Rijen met het zetten 
van stappen naar een klimaatneutrale sa-
menleving. 

Dit doen we met een enthousiast team van 
vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar verster-
king van onze groep van energieadviseurs. 

Lijkt het u leuk om uw mede-inwoners te 
adviseren? Meld u dan aan via 
besparen@energiegilzerijen.nl. 

Wilt u op een andere manier bijdragen?
Hebt u andere interesses? Denk aan een 
plek in het bestuur, de leenraad of in een 
van onze andere werkgroepen?  
Neem dan contact op via  communicatie@
energiegilzerijen.nl.
Kijk voor meer informatie op  
www.energiegilzerijen.nl 

Woensdag 17 maart: Verkiezingen 
voor de Tweede Kamer
Op woensdag 17 maart mag iedere Neder-
lander van 18 jaar en ouder weer naar de 
stembus. We kiezen die dag de leden van 
de Tweede Kamer. Hoe werkt het?

U kunt op verschillende manieren stem-
men:
1. Stemmen in het stemlokaal.
Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in 
het stemlokaal. U moet dan uw stempas, 
een identiteitsbewijs en een mondkapje 
meebrengen. 
2. Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 
is in onze gemeente het stemlokaal in het 
gemeentehuis in Rijen open. Alleen hier 
kunt u vervroegd stemmen. Dit is met name 
voor kiezers die als gevolg van het corona-
virus tot een risicogroep behoren, zoals de 
70-plussers. 
3. Iemand machtigen
Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw 
stem uit te brengen dan kunt u iemand 
machtigen. Die persoon moet uw vol-
machtstem uitbrengen tegelijk met zijn/
haar eigen stem. 
4. Stemmen voor 70-plussers

Bent u op 17 maart 70 jaar of ouder dan 
zijn er voor u verschillende mogelijkheden 
om te stemmen, per brief, in het stemlokaal 
(eventueel op 15 of 16 maart) of u kunt ie-
mand machtigen. 

Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente stemmen 
dan waar u woont dan moet u een kiezer-
spas aanvragen. Dit kan alleen als u een 
blauwe stempas heeft; niet als u een groe-
ne stempas heeft. 
Een formulier voor het aanvragen van een 
kiezerspas vindt u op onze website of op 
www.elkestemtelt.nl .

Vervangende stempas
Als u op 3 maart uw stempas nog niet heeft 
ontvangen of als u uw stempas kwijt bent 
dan kunt u een vervangende stempas aan-
vragen. Stuur hiervoor een mail naar ver-
kiezingenglr@abg.nl. 

Gezondheidscheck
U krijgt, samen met de andere stukken, 
een vragenlijst als gezondheidscheck. Als 
u niet alle vragen in de gezondheidscheck 

met 'Nee' kunt beantwoorden, mag u niet 
persoonlijk komen stemmen.  

Corona en stemmen
We nemen meer extra coronamaatregelen 
om de veiligheid voor u als stemmer, maar 
ook voor de mensen die in het stembureau 
helpen, zo veel mogelijk te waarborgen.  
We richten de stembureaus volgens de RI-
VM-richtlijnen volledig coronaproof in. Bij 
de ingang staat iemand om de doorstroom 
te regelen. En gedurende de dag desinfec-
teren we regelmatig alles. 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kijk op www.gilzerij-
en.nl/verkiezingen of op www.elkestemtelt.
nl. 

Vervoer naar vaccinatielocatie
Heeft u een uitnodiging gekregen om u te 
laten vaccineren tegen corona maar bent u 
minder mobiel? Als u in Rijen woont kunt 
u gebruik maken van ANWB AutoMaatje.
Vrijwilligers vervoeren u dan naar de loca-
tie. Aanmelden is gratis! U betaalt alleen 
een onkostenvergoeding van € 0,30 per 
kilometer en eventuele parkeerkosten aan 
de chauffeur. Drie ochtend in de week zit-
ten de coördinatoren van het VIPvoor el-
kaar klaar om u te woord te staan en de 

rit voor u in te plannen. Aanmelden kan 
op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
09.30 en 12.00 uur via telefoonnummer 
06-21312756.
Meer informatie staat op 
www.vipvoorelkaar.nl/automaatje-1.

Ruimt u regelmatig zwerfafval 
op in onze gemeente?
Ruimt u regelmatig zwerfafval op in onze 
gemeente? Dan komen wij graag met u in 
contact! We zijn erg blij met uw hulp. We 
willen graag weten waarom u dit doet, in 
welk gebied, wat uw ervaringen zijn en hoe 
we u kunnen helpen. Stuur een e-mail naar 
MartineNiks@abg.nl. 

Meer comfort en minder kosten 
door de duurzaamheidslening
Denkt u na over het nemen van energiebe-
sparende maatregelen? Met de duurzaam-
heidslening kunt u goedkoop geld lenen om 
energiebesparende maatregelen te treffen 
in uw huis.
Door uw woning energiezuiniger te maken 
doet u mee aan een duurzame leefomge-
vingen bespaart u op uw woonlasten. Uw 
woning wordt er ook aangenamer en com-
fortabeler door. 
Meer wooncomfort én een lagere energie-
rekening dus! Bovendien kunnen de ener-
giebesparende maatregelen goed zijn voor 
de waarde van uw woning.

Vraag de duurzaamheidslening aan via 
www.gilzerijen.nl/duurzaamheidslening / 

Natuur in de wijk groot succes!
Vorige week bezorgde  Orbis de planten 
van het project Natuur in de Wijk. Vanaf 
eind vorig jaar konden inwoners in het 
centrum van Gilze en de oostzijde van Rij-
en zich inschrijven voor gratis beplanting 
en nestkasten. Met deze beplanting verbe-
tert het leefgebied voor vogels en andere 
dieren binnen de bebouwde kom van onze 
gemeente. Daarnaast draagt het bij aan het 

tegengaan van de klimaatverandering die 
ook in Gilze en Rijen steeds meer voelbaar 
is.   De gemeente is straks 6500 planten en 
400 nestkasten rijker!
Orbis voert het project uit in samenwerking 
met de provincie Noord-Brabant.
Dhr. Balkende uit Rijen is blij met de plan-
ten. “Dit project is een mooi initiatief voor 
(verdere) vergroening van mijn tuin.” 

Bestrijding eikenprocessierups
We zetten in op natuurlijke bestrijding van 
de eikenprocessierups. Door aanpassing 
van de beplanting zorgen we voor gunsti-
ge omstandigheden voor de natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups. In 
2020 hebben we hiervoor enkele plaatsen 
ingericht: de hoek Flaassendijk/Mosstraat 
in Rijen, Groenstraat in Molenschot en de 

Schaapsdijk in Gilze.  Daarnaast hebben we 
bij de ingang Azielzoekerscentrum en bij de 
Bavelseweg/Omloop een bloemrijk meng-
sel ingezaaid. De Groenstraat en Schaaps-
dijk hebben we deze winter beplant. De 
Groene Brigade van de NLGR hing daar-
naast op deze en andere plekken nog eens 
500 broedkasten op voor mezen.

Werkzaamheden N631 Oosterhoutseweg vanaf 
de Nassaulaan tot N282
In opdracht van de provincie pleegt aan-
nemer BAM infra groot onderhoud aan de 
N631 Oosterhoutseweg vanaf de Nassau-
laan in Rijen tot de N282 (Breda-Tilburg). 
De weg is dicht van maandag 8 maart t/m 
maandag 22 maart 2021. Fietsers kunnen 

altijd dubbelzijdig langs het wegvak blijven 
fietsen. 
BAM infra verbreed en asfalteert de fiets-
paden en de hoofdrijbaan. De Sportpark-
weg is vanaf de N631 (Oosterhoutseweg) 
niet bereikbaar. Bestemmingsverkeer wat 

van en naar het Sportpark gaat, wordt om-
geleid via Oostzijde van de Sportparkweg 
bij Atalanta. Recreatiepark D’n Mastendol 
blijft wel bereikbaar vanaf de N631. Voor 
afsluitingen en omleidingsroutes kijk op de 
projectenapp:  BAM Infra Projecten.

Commissievergaderingen maart
Op 8, 9 en 10 maart a.s. vinden de raads-
commissievergaderingen plaats; aanvang 
19.30 uur. 

We vergaderen zonder publiek, vanwege 
de maatregelen tegen het coronavirus. Wel 

kunt u rechtstreeks meekijken en luisteren 
via  https://vimeo.com/event/35552.  

Wilt u inspreken? Neem dan contact op 
met de griffier via e-mail  joep.timmer-
mans@gilzerijen.nl.

De agenda's met bijlagen staan op http://
gilzerijen.raadsinformatie.nl/.

U kunt de gemeenteraad ook volgen op 
facebook.com/gemeenteraadgilzerijen  en 
twitter.com/raadgilzerijen 
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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 20 januari 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Plutecki, P.M. 23-02-2000

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
Demény, E.J. 12-12-1986
Güzel, Ö.N. 01-01-1969
Kers, R.J. 09-07-1999
Nduwayo, S. 17-12-1985
Nduwayo, N.S. 14-05-2014
Traore, A.K. 19-09-2018
Sow, H.M. 29-04-1992
Sow, M.D. 05-05-2019
Diallo, F. 21-09-2015
Zhao, Y. 12-11-1968

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.

Intrekking voorkeursrecht 
percelen gelegen in 
bestemmingsplan Centrumplan 
Gilze - Centrumdeel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben op 16 febru-
ari 2021 besloten om het gevestigde voor-
keursrecht, gelegen op diverse percelen in 
het bestemmingsplan Centrumplan Gilze 
- Centrumdeel, in te trekken. Het betreft 
de percelen kadastraal bekend gemeente 
Gilze en Rijen, sectie L, nummers 584, 1492, 
1957 en 2474.

Het besluit is op 23 februari 2021 bekend 
gemaakt in de Staatscourant en het Ge-
meenteblad en kunt u inzien op www.gil-
zerijen.nl/centrumplangilze.

De publicatie in de Staatscourant en het 
Gemeenteblad kunt u raadplegen via www.
officielebekendmakingen.nl.

M.e.r.-beoordelingsbesluit 
‘Mgr. Ariënsstraat 1 en Rector 
Buiijselstraat 20-24 Rijen
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen maken ingevolge het bepaalde in arti-
kel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer 
(Wm) het volgende bekend. 
In het kader van de behandeling van de 
volgende ontwerpbestemmingsplannen:
- Mgr. Ariënstraat 1 Rijen
- Rector  Buijselstraat 20-24 Rijen
is voor ieder ontwerpbestemmingsplan 
een aanmeldingsnotitie bij de gemeente 
ingediend.
De aanmeldingsnotities zijn getoetst aan 
de criteria van artikel 7.17, derde lid van 
de Wet milieubeheer. Burgemeester en 
wethouders hebben op 16 februari 2021 
voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Mgr. 
Ariënstraat 1 in Rijen’ en op 23 februari 
voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Rec-
tor Buijselstraat 20-24 Rijen’  besloten dat 
voor het betreffende initiatief en locatie 
geen milieueffectrapportage hoeft te wor-
den opgesteld, omdat geoordeeld is dat 
de voorgenomen activiteit niet leidt tot 
belangrijke nadelige milieugevolgen.

Ter inzage
De besluiten en de aanmeldingsnotities 
liggen vanaf 23 februari 2021 (ontwerpbe-
stemmingsplan Mgr. Ariënstraat 1 Rijen) en 
vanaf 2 maart (ontwerpbestemmingsplan 
Rector Buijselstraat 20-24 Rijen)  geduren-
de 6 weken ter inzage bij het frontoffice in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
te Rijen. Openingstijden tijdens de periode 
met coronamaatregelen: maandag- tot en 
met vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur 
en donderdagavonden in de even weken 
van 17.00 tot 19.00 uur. Heeft u vragen 
over het besluit, maak dan een afspraak 
via www.gilzerijen.nl of bel 14 0161.

Geen bezwaar en beroep
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht worden deze besluiten 
beschouwd als een voorbereidingsbeslis-
sing waartegen geen direct bezwaar of 
beroep openstaat, tenzij deze beslissing 
de belanghebbende los van het voor te 
bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang 
treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad 
van State geoordeeld dat bijvoorbeeld om-
wonenden en belangenorganisaties niet als 
direct belanghebbende worden gezien. Zij 
kunnen hun reactie omtrent dit beoorde-
lingsbesluit kenbaar maken in het kader van 
de bestemmingsplanprocedure.

Attendering vaststelling 
bestemmingsplan ‘Oranjestraat 
39a, Gilze’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend dat 
de gemeenteraad op 11 februari 2021 het 
bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’ 
ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Dit besluit is op 17 februari 2021 gepu-
bliceerd via www.officielebekendmakin-
gen.nl. Belanghebbenden hebben van 17 
februari 2021 tot en met 30 maart 2021 
de gelegenheid om beroep tegen het be-
stemmingsplan in te stellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPOran-
jestraat39A-VG01. Voor meer informatie 
kijk op www.gilzerijen.nl. 

Attendering 
ontwerpbestemmingsplan  
Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmings-
plan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’’ ter inzage 
te leggen. Dit besluit is op 18 februari 2021 
gepubliceerd op www.officielebekendma-

kingen.nl. Iedereen krijgt van 23 februari 
2021 tot en met 5 april 2021 de mogelijk-
heid om een zienswijze in te dienen. U kunt 
het ontwerp bestemmingsplan bekijken op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. of 
aan de balie van het gemeentehuis. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.bpmgra-
ristr-ON01. Voor meer informatie kijk op 
www.gilzerijen.nl.

Attendering 
ontwerpbestemmingsplan 
‘Rector Buijselstraat 20-24 te 
Rijen’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmings-
plan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’ 
ter inzage te leggen. Dit besluit is op 26 
februari 2021 gepubliceerd op www.offi-
cielebekendmakingen.nl. Iedereen krijgt 
van 2 maart 2021 tot en met 12 april 
2021 de mogelijkheid om een zienswijze 
in te dienen. U kunt het ontwerp bestem-
mingsplan bekijken op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. of aan de balie van 
het gemeentehuis. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.0784.BPRectBuijsel2024-ON01. 
Voor meer informatie kijk op www.gilze-
rijen.nl.

Attendering ontwerp 
bestemmingsplan “N631 
onderdoorgang spoor Rijen”
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
“N631 onderdoorgang spoor Rijen” ter in-
zage te leggen. Onderdeel van dit plan is 
het voornemen de grenzen van het Natuur 
Netwerk Brabant aan te passen. Dit besluit 
is op 1 maart 2021 gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl. Iedereen krijgt 
van 2 maart 2021 tot en met 12 april 2021 
de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen. U kunt het ontwerp bestemmings-
plan tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuis-
plein 1 in Rijen. Als u het bestemmingsplan 
wilt inzien, maakt u eerst een afspraak. U 
kunt online een afspraak maken via www.
gilzerijen.nl of door te bellen naar ons al-
gemene nummer 14 0161. U kunt het plan 
ook bekijken op de website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IM-
RO.0784.BPN631spoortunnel-ON01. Voor 
meer informatie kijk op  www.gilzerijen.nl.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
10 februari 2021, van Slingelandthof 5, 
5121 TA
starten onderneming aan huis 
12 februari 2021, Phantom 14, (sectie O 
1510 kavel 42) 5126 PH
bouw bedrijfshal met kantoor
12 februari 2021, Marga Klompélaan 126, 
5122 BL
plaatsen WMO unit
16 februari 2021, Burgemeester Molstraat 
22, 5126 TJ
realiseren aanbouw
17 februari 2021, Hulteneindsestraat 15, 
5125 NH
bouwen paardenstal en berging
18 februari 2021, Monseigneur van Hooy-
donkstraat 41, 5121 JR
vestigen bloemist in garage
18 februari 2021, Pastoor Gillisstraat 40, 
5121 CE
kappen boom
18 februari 2021, Hazeleger 24, 5126 WG
plaatsen erker
19 februari 2021, Prinsenbosch 26, 
5126 ND
brandveilig gebruik nieuw geplaatste units
19 februari 2021, Grotiusplantsoen 4, 

5121 TR
plaatsen overkapping 
22 februari 2021, Rembrandtlaan 17, 
5121 WK
vergroten woning 
22 februari 2021, Drossaardstraat 3, 
5121 VH
plaatsen overkapping
22 februari 2021, Tilburgsebaan 32, 
5126 PH
kappen boom
23 februari 2021, Hoofdstraat 172, 5121 JJ
opbouw/uitbouw badkamer eerste verdie-
ping
23 februari 2021, Judith Leysterplein 42, 
5122 KH
bouwen schuur
24 februari 2021, Oranjestraat 46, 5126 BP
verbouwen woning

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.

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens om in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevings-recht (Wabo), de 
vigerende omgevingsvergunning milieu, op 
verzoek, in te trekken voor de locatie: 

Aardstraat 2 en 2a Molenschot /  
Op verzoek intrekken gehele verleende                                                                                        
omgevingsvergunning milieu vanwege                                                                                         
deelname aan Subsidieregeling Sanering                                                                                     
Varkenshouderijen (SRV)

Inzage
Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken zijn met ingang van 
donderdag 25 februari tot en met woens-
dag 7 april 2021 in te zien bij de gemeente 
Gilze en Rijen.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder, 
bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze 
over het ontwerp naar voren brengen. Een 
schriftelijke zienswijze richt u aan de Om-
gevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. 
Zienswijzen digitaal indienen is ook moge-
lijk via: info@omwb.nl. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is in-
gebracht tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is.

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
24 februari 2021, Kerkstraat 98-98a, 
5126 GD
bouwen 6 appartementen

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
11 februari 2021, Bisschop de Vetplein te-
genover nummer 7 en 8
aanleggen ondergrondse waterberging/ 
infiltratievoorziening
15 februari 2021, Stationsplein 1, 5121 EA
realiseren en exploiteren stationskoffiehuis
17 februari 2021, Marga Klompélaan 126, 
5122 BL
plaatsen tijdelijke zorgunit
22 februari 2021, Brabantpark 31, 5121 VE
plaatsen dakkapel voorgevel
23 februari 2021, Zandweg aan de Nieuwe 
Maastrichtsebaan te Gilze, (E 2067)
legaliseren niet bestaande duiker onder 

de dam
23 februari 2021, Oude Maastrichtsebaan 
ong.  in Gilze (E 2082)
legaliseren oude dam
24 februari 2021, Heideweg 10, 5124 NH
verbouwen woning
24 februari 2021, Oranjestraat 122, 
5126 BR 
bouwen woning 

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
11 februari 2021, Irenestraat 13, 5121 XD
saneren asbest
19 februari 2021, Irenestraat 13, 5121 XD
saneren asbest
19 februari 2021, Doornbos 16 - 18 - 22 - 
24 - 82 - 130 - 65 - 79 - 81 - 27 - 29, 5121 RW
saneren asbest
19 februari 2021, Jan Steenstraat 14, 
5121 WJ
saneren asbest 

Melding akkoord
3 februari 2021, Chaamseweg 6c, 5126 NE
veranderen bedrijf 
23 februari 2021, Hercules 26, 5126 RK
veranderen milieu inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Attendering wijzigingsplan 
Heistraat 4 in Rijen en 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
het wijzigingsplan ‘Heistraat 4 Rijen’ onge-
wijzigd vast te stellen en de bijbehorende 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit besluit hebben wij op 19 februari 2021 
gepubliceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden hebben van 
23 februari 2021 tot en met 5 april 2021 
de gelegenheid om beroep tegen het be-
stemmingsplan in te stellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het bestemmingsplan bekijken op 
de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IM-
RO.0784.WPHeistraat4-VG01. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar de gemeen-
telijke website.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Braderie op 19 september 2021 van 9:00 
uur tot 18:00 uur in het centrum van Gilze.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 23-
02-2021 Locatie Rijksweg A58 2 a, 5126 RX 
te Gilze (La Place). De vergunning gaat in 
op 01-04-2021

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. 

Drank en Horecawet
Drank- en Horecavergunning voor Rijks-
weg A58 2 a, 5126 RX te Gilze (La Place) 
verleend
d.d. 23-2-2021. De vergunning gaat in op 
01-04-2021

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.

Woning Tuinstraat gesloten
Een woning aan de Tuinstraat in Rijen is 
voor 2 maanden gesloten omdat de Opi-
umwet is overtreden. Burgemeester Derk 
Alssema nam dit besluit. Het is verboden 
deze woning te betreden tot 23 april 201. 
De gemeente stuurde omwonenden een 
brief over deze maatregel. 
Op 19 januari 2021 troffen we bij een con-
trole een hennepstekkerij met 172 hen-
nepplanten en ruim 4.000 hennepstekken 
aan.  In een auto die verderop geparkeerd 
stond, vond de politie nog eens ruim 1.000 
hennepstekken. Deze auto is in beslag ge-
nomen.

Drugs gaan gepaard met overlast, criminali-
teit en brandgevaar. De gemeente Gilze en 

Rijen, Enexis en de politie gaan dit zoveel 
mogelijk tegen. U kunt daarbij helpen. Bur-
gemeester Alssema roept u op om het te 

melden, als u drugsoverlast ervaart.  Dat 
kan via Meld Misdaad Anoniem telefoon-
nummer 0800-7000.

Opschoondag uitgesteld naar 
zaterdag 18 september
Vanwege de huidige maatregelen om ver-
spreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, hebben we besloten om in maart in 
onze gemeente niet mee te doen met de 
Landelijke Opschoondag.
Net als vorig jaar doen we nu mee met 
de World Clean-up Day. Die is dit jaar op 

zaterdag 18 september. Uiteraard is ook 
dit weer afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen.

Wij laten u op tijd weten of dat doorgaat 
en hoe. Houd hiervoor dit weekblad, onze 
website en Facebookpagina in de gaten. 


