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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 maart 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. 

Bedrijfsverhuizing in Rijen biedt kansen voor 
ontwikkelen nieuwe woonbuurt 
De Bunte Vastgoed Zuid B.V. werkt aan 
een plan voor de bouw van ongeveer 35 
woningen op de locatie van Kin Installa-
tietechniek aan de Rector Buijselstraat in 
Rijen. Kin Installatietechniek verhuist naar 
een andere locatie. “De ontwikkelaar heeft 
voor deze locatie een mooi plan gemaakt, 
dat aansluit op de woonbehoefte in Rijen. 
Veel inwoners willen iets anders, maar dat 
is er op dit moment niet. Dit plan speelt 
daarop in”, vertelt wethouder Sandra Diep-
straten (wonen). Het plan bevat circa tien 
levensloopbestendige patiowoningen, ze-
ven eengezinswoningen en achttien appar-
tementen van circa 70 tot 90 m2. Belang-
stellenden verwachten de ontwikkelaar op 

TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten
Veel mensen zien door de coronacrisis hun 
inkomen teruglopen, terwijl de vaste lasten 
vaak gelijk blijven. Nu de coronacrisis blijft 
voortduren, krijgen steeds meer huishou-
dens het financieel moeilijk. De TONK is 
bedoeld voor ieder huishouden dat door 
de coronacrisis te maken heeft met een 
grote terugval in het gezinsinkomen en 
daardoor de noodzakelijke woonkosten 
(even) niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld 
voor zzp’ers, flexwerkers, mensen met een 
0-urencontract en mensen die hun baan 
zijn verloren, maar geen of beperkt recht 
hebben op de WW. De TONK geldt met te-
rugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 

en met 30 juni 2021. 

De voorwaarden
De TONK is een vorm van bijzondere bij-
stand en bedraagt maximaal 400 euro per 
maand. Aan deze regeling zijn voorwaarden 
verbonden. Wie te maken heeft met een 
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval 
in het inkomen door het coronavirus, kan 
in aanmerking komen voor deze regeling. 
Daarnaast moet iemand moeite hebben 
om de noodzakelijke kosten te betalen. 
Wie recht heeft op een andere financiële 
regeling of uitkering moet die eerst zelf 
aanvragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de TONK? Kijk dan 
op onze website www.gilzerijen.nl. U kunt 
ook bellen naar 14 0161 of mailen naar so-
ciaaldomein@abg.nl. Geef duidelijk aan dat 
het om de TONK gaat. 

Fysiek en digitaal zichtbaar maken Kamp 
Rijen
Binnen onze gemeentegrenzen heeft het 
Kamp van koning Willem I gelegen in de 
periode 1830-1839. De structuur van het 
kamp en bijbehorende oefenbaan teke-
nen zich af als kleine hoogteverschillen in 
het bos tegenover het vliegveld en langs 
de Broodbaan. Het kamp en de oefenzo-
ne bestrijken meerdere hectaren, waar 
toen ongeveer twaalfduizend militairen 
en burgers verbleven. Door vondsten zoals 
militaire knopen en gebruiksvoorwerpen 
is de indeling van het kamp achterhaald. 

Zo is ook de locatie van de tent van koning 
Willem I, vanwaar hij het startsein gaf voor 
de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen, 
exact te bepalen. We willen deze unieke 
plek in onze gemeente zichtbaar gaan ma-
ken. Verschillende partijen zijn hier actief 
bij betrokken (o.a. Defensie als eigenaar 
van de grond). Heemkring Molenheide 
heeft hier een trekkersrol in. Het college 
heeft besloten een budget beschikbaar te 
stellen aan de heemkring (stuurgroep Kamp 
Rijen) om het kamp fysiek en digitaal zicht-
baar te gaan maken.

Gilze krijgt een duurzaam en 
groen Bisschop de Vetplein
Komende week treffen we de eerste voorbereidingen

We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze 
opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen 
we de 65 jaar oude riolering en zorgen we 
ervoor dat regenwater apart opgevangen 
wordt. Eind april/begin mei starten we met 
de werkzaamheden.  Daarover volgt nog 
nader bericht. Volgende week treffen we 
de eerste voorbereidingen. 
Wethouder Aletta van der Veen “Ik ben er 
trots op dat we samen met omwonenden 
en de werkgroep Bisschop de Vetplein tot 
een prachtig ontwerp zijn gekomen waarbij 
de historie versterkt wordt en er ook na-
drukkelijk aandacht is voor duurzaamheid, 
groen en klimaatadaptatie. Gilze krijgt er zo 

een nieuw pareltje bij.”
Weten wat we gaan doen? 

Kijk op www.gilzerijen.nl. 
Impressie Bisschop de Vetplein 

Ondersteuning provincie 
of cultuurfonds 
bij groene initiatieven
De provincie ondersteunt groene initiatie-
ven. Het cultuurfonds ondersteunt projec-
ten gericht op versterking van waternatuur. 

Provincie Noord-Brabant 
Wilt u een bijenlint aanleggen, een bloe-
menstrook in de straat of een vlindertuin? 
Of hebt u een ander idee om uw woon-
omgeving groener te maken? De provincie 
Noord-Brabant kan u daarbij begeleiden. 
Vul de quickscan in of meld u aan voor 
een van de online workshops. Gaat u ook 
geld inzamelen? Dan maakt u kans op een 

bijdrage tot 5000 euro van de provincie 
Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie 
op www.crowdfundingvoornatuur.nl. 

Subsidie cultuurfonds
Hebt u een project gericht op versterking 
van waternatuur? Zoals bijvoorbeeld  voor 
het onderhoud of verbeteren van groen in 
relatie tot water in de buurt of het stimu-
leren van een waterberging?
Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen 
uit het cultuurfonds.  Kijk op www.cultuur-
fonds.nl voor meer informatie.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Tussen de Leijen’  
in Rijen komt ter inzage
Vanaf 16 maart ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen ter 
inzage. Het bestemmingsplan maakt de 
bouw van maximaal 375 woningen moge-
lijk. Het college sluit een bouwclaimover-
eenkomst voor een integrale planontwik-
keling met Leystromen en Ballast Nedam 
Development. “We hebben afgesproken 
dat we samen blijven optrekken, zodat de 
wijk ook een gemeenschappelijke uitstra-
ling krijgt, zo veel mogelijk energieneutraal 
wordt gebouwd en huur- en koopwoningen 

verspreid over de wijk worden gebouwd.” 
licht wethouder Sandra Diepstraten toe.
Ook werken we aan een groenplan. Dit 
groenplan geeft aan hoe we invulling ge-
ven aan het groene en duurzame karakter 
van de openbare ruimte in de wijk. Meer 
weten? Kijk op www.gilzerijen.nl. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de 
Leijen’ in Rijen ligt van 16 maart 2021 tot 
en met 26 april 2021 ter inzage. U kunt het 
plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.
nl.

Gemeente gebruikt uitkomsten burgerpeiling 
om dienstverlening verder te verbeteren
In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen 
hield onderzoeksbureau Het PON & Telos 
een burgerpeiling. De burgerpeiling was 
via een vragenlijst uitgezet onder ruim 
3.000 inwoners van onze gemeente. 670 
inwoners deden mee aan de burgerpei-
ling. De resultaten zijn bekend. Met een 
gemiddelde van 6,7 scoort de gemeente 
een ruime voldoende; een score die over-
een komt met de gemiddelde score van 
andere gemeenten van dezelfde grootte 
in Nederland.

“De burgerpeiling vormt voor het colle-
ge het vertrekpunt om de gemeentelijke 
dienstverlening verder te verbeteren. 
We zijn blij met de reacties die we terug-
kregen van onze inwoners. Zij geven ons 
een duidelijk beeld van de leefbaarheid 
in onze gemeente”, vertelt wethouder 
David Vermorken (dienstverlening).  “Uit 
de burgerpeiling blijkt dat we scoren zo-
als vergelijkbare gemeenten. Een aantal 
signalen kunnen we direct oppakken en 
gebruiken om onze dienstverlening in de 
komende maanden verder te verbeteren, 

bijvoorbeeld duidelijk taalgebruik in onze 
brieven. En als we nieuw beleid maken of 
beleid aanpassen, kunnen we putten uit 
de resultaten van de burgerpeiling", aldus 
wethouder Vermorken.

Alle resultaten van de burgerpeiling kunt 
u terugvinden op  www.gilzerijen.nl en op 
waarstaatjegemeente.nl. In 2022 herhalen 
we de burgerpeiling om te meten hoe in-
woners de verbetering van de dienstverle-
ning ervaren.

Sfeer impressie patio’s en grondgebonden 
woningen. 

Sfeer impressie appartementen.

zijn vroegst eind dit jaar meer te kunnen 
vertellen over de koopmogelijkheden. Het 
ontwerpbestemmingsplan komt vanaf 2 

maart ter inzage. Meer lezen? 
Kijk op www.gilzerijen.nl. 

Wij doen mee aan de Landelijke Compostactie 
U kunt van 23 tot en met 27 maart gratis 
compost ophalen bij de milieustraat.  Maak 
daarvoor eerst een afspraak. Dat kan via 
www.gilzerijen.nl. Kies voor de knop ‘af-
spraak milieustraat’.  Kies voor een datum 
in de actieweek. Alleen dan is de compost 
beschikbaar.  Vermeld dat u compost op 
komt halen.  U kunt compost ophalen in 
zakken of met de aanhangwagen. De aan-
hanger vullen wij. Komt u zakken compost 
vullen? Dan kunt u die zelf volscheppen. 

Neem wel zelf een schep mee.  Een houdt 
u tijdens het ophalen aan de coronaregels.
Wij geven u gratis compost als dank voor 
het scheiden van gft- en groenafval. De 
compost wordt beschikbaar gesteld door 
Attero stelt de compost beschikbaar. Zij 
verwerken het gft- en groenafval van Gilze 
en Rijen. Op = op!
Het mooie hiervan is dat uw gft- en groen-
afval op deze manier weer bij u in de tuin 
terecht komt.

Meld problemen in de buiten-
ruimte via de BuitenBeterapp
Geef met uw smartphone eenvoudig en 
snel problemen die u buiten tegen komt 
door.
Een losse stoeptegel, vernielingen of kapot-
te straatverlichting kunt u  via uw mobiele 
telefoon melden. Stuur een foto mee, zodat 
we meteen zien wat er aan de hand is. Zo 
kunnen onze medewerkers sneller actie on-
dernemen om het probleem op te lossen. 

Ze hoeven dan niet altijd meer ter plekke 
te gaan kijken; op de foto zien ze al waar 
het om gaat.

Download de app via www.buitenbeter.nl 
of via de appstore.

Vandaag 17 maart Tweede Kamerverkiezingen 
Stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur.

Webinar natuurbranden 
Brandweer Midden- en West-Brabant en 
Staatsbosbeheer nodigen u uit voor het 
bijwonen van een online webinar over na-
tuurbranden. Deze is op dinsdag 30 maart 
om 19.30 uur via Teams. Natuurbrand blijft 
een belangrijk thema in onze regio. Samen 
staan we sterk. In het webinar gaan we in 

op natuurbranden die hebben plaatsge-
vonden in de regio, vertellen we over bos 
en natuurbeheer en geven we enkele tips.  
Aanmelden kan tot 29 maart via liza.van.
velzen@brandweermwb.nl. U krijgt dan 
een link naar de Teamsvergadering.
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Bekendmakingen

M.e.r.-beoordelingsbesluit 
‘Tussen de Leijen’
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 het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ is een 
aanmeldingsnotitie bij de gemeente inge-
diend. De aanmeldingsnotitie is getoetst 
aan de criteria van artikel 7.17, derde lid 
van de Wet milieubeheer. Burgemeester en 
wethouders hebben op 9 maart 2021 be-
sloten dat voor het betreffende initiatief en 
locatie geen milieueffectrapportage hoeft 
te worden opgesteld, omdat geoordeeld is 
dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot 
belangrijke nadelige milieugevolgen.

Ter inzage
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen 
vanaf 16 maart 2021 gedurende 6 weken 
ter inzage bij het frontoffice in het gemeen-
tehuis 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 wordt dit besluit be-
schouwd als een voorbereidingsbeslissing 
waartegen geen direct bezwaar of beroep 
openstaat, tenzij deze beslissing de belang-
hebbende los van het voor te bereiden 
besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In 
eerdere uitspraken heeft de Raad van State 
geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden 
en belangenorganisaties niet als direct be-
langhebbende worden gezien. Zij kunnen 
hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit 
kenbaar maken in het kader van de bestem-
mingsplanprocedure.

Attendering ontwerpbestem-
mingsplan Tussen de Leijen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben in haar ver-

gadering besloten het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in 
Rijen voor eenieder ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 12 maart 2021 gepubli-
ceerd op www.officielebekendmakingen.
nl. Iedereen krijgt van 16 maart 2021 tot en 
met 26 april 2021 de mogelijkheid 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. bptdleijen-ON01. Voor 
nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website, www.gilzerijen.nl.

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Alphenseweg ong. in Gilze
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen heeft op 11 februari 2021 het be-
stemmingsplan Alphenseweg ong. in Gilze 
gewijzigd vastgesteld. Dit besluit is op 8 
maart 2021 gepubliceerd via www.officie-
lebekendmakingen.nl. Daarnaast heeft het 
college van Burgemeester en Wethouders 
op 22 december 2020 het besluit Hogere 
waarde wegverkeerslawaai voor de Alphen-
seweg ong. genomen. Belanghebbenden 
hebben van 9 maart 2021 tot en met 19 
april 2021 de gelegenheid om beroep in-
stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. U kunt het plan be-
kijken op de landelijke website www.ruim-
telijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
[NL.IMRO.0784. BPalphensewegong-VG01. 
Voor nadere informatie verwijzen wij u 
naar de gemeentelijke website.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
24 februari 2021, Laarspad 0, Gilze (sectie 
A 1680)
realiseren ontsluiting weg (21ZK00408)
24 februari 2021, Laarspad 0, Gilze (sectie 
A 1680)
kappen 2 bomen (21ZK00410)
27 februari 2021, Pastoor Gillisstraat 133, 
5121 CD
plaatsen opbouw op bestaande aanbouw
2 maart 2021, Wissel 14, 5126 WT
plaatsen airco aan zijgevel
3 maart 2021,  Wilhelmina Druckerstraat 
2, 5122 BC

verbouwen berging zijkant woning
3 maart 2021, Akkerstraat 20, 5126 PJ
kappen 6 bomen
5 maart 2021, Regentenstraat 6, 5121 CM
verbouwen woning
5 maart 2021, Pastoor van Limbergplein 
10, 5126 HS
plaatsen vaste trap
8 maart 2021, Raadhuisstraat 32, 5126 CJ
in gebruik nemen als dienstverlening met 
baliefunctie en kantoor en aanbrengen  ge-
velreclame
9 maart 2021, Hoofdstraat 172, 5121 JJ
plaatsen aanbouw/opbouw op eerste ver-
dieping

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
2 maart 2021, Aalstraat 2, 5126 CP
bouwen woning en aanleggen van uitrit
3 maart 2021, Laagstraat 33, 5121 EJ
verbouwen voormalige leerfabriek
4 maart 2021, Teeuwespad, sectienr: B 
3826
bouwen tuinhuis (21ZK00020)
8 maart 2021, Nieuwstraat ong. in Gilze 
bouwen 6 grondgebonden woningen 
en 4 garages en aanleggen 4 uitritten 
(20ZK02746)
9 maart 2021, Nieuwstraat 24, 26, 28A t/m 
28D, Gilze 
bouwen 4 appartementen, 2 commerciële 
ruimten en aanleggen uitrit (20ZK02739)
9 maart 2021, Nieuwstraat 30 en Lange 
Wagenstraat 2, 4A t/m 4R en 6A t/m 6R 
in Gilze
bouwen 40 appartementen, een super-
markt en commerciële ruimten en aanleg-
gen uitrit 

Beschikking Wabo milieuneutrale 
vergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten om in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
vergunning te verlenen voor :

Adres / Omschrijving project
Rijksweg A58 4 te Gilze
Vergunning voor aanleg elektrische laad-
palen met bijbehorende (parkeer)voorzie-
ningen.

De beschikking en de bijbehorende stukken 
zijn met ingang van 17 maart tot en met 
28 april 2021 in te zien bij de gemeente 
Gilze en Rijen. 
Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid 
om schriftelijk bezwaren in te dienen. 
De bezwaartermijn van zes weken vangt 
aan met ingang van de dag na toezending 
van het besluit. 
Deze schriftelijke bezwaren moeten wor-
den gericht en worden toegezonden aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Gilze en Rijen, Raadhuis-
plein 1, 5121 JX Rijen.

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
26 februari 2021, Prins Hendrikstraat 31, 
5121 XS
verbouwen woning
26 februari 2021, van Petersheimstraat 
33, 5126 HJ
plaatsen dakkapel
1 maart 2021, Lange Wagenstraat 63, 
5126 BB
verbouwen woning
1 maart 2021, Eikenveld 27, 5125 NP
bouwen vrijstaande overkapping
9 maart 2021, Hulteneindsestraat 15, 
5125 NH
bouwen twee bijgebouwen

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
1 maart 2021, van Heinsbergstraat 49, 
5126 HL
saneren asbest
2 maart 2021, Schoolstraat 62A, 5124 RN
slopen glasopstanden
2 maart 2021, Stationsstraat 44, 5121 ED
saneren asbest en gedeeltelijk slopen kan-
toor
2 maart 2021, Hubertusveld 19, 5126 XJ

saneren asbest
4 maart 2021, Bavelseweg 123, 5124 PX
saneren asbest 

Melding akkoord
8 maart 2021, Oosterhoutseweg 57, 
5121 RE
veranderen bedrijf 
10 maart 2021, Akkerstraat 22, 5126 PJ
aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Halloween Parade Rijen op 30 oktober 
2021 van 18:30 uur tot 22:30 uur in het 
centrum van Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 02-
03-2021 Locatie Veenstraat 89 te Molen-
schot (CuliNice; horeca bij Golfclub Toxan-
dria). 

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 
Verzenddatum 02-03-2021 Locatie Veen-
straat 89 te Molenschot (CuliNice; horeca 
bij Golfclub Toxandria). 

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. 

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


