
 
  aan en licht het gemeentebestuur allerlei  
 besluiten en voornemens kort toe.  

Gemeentehuis 
Postbus 73, 5120 AB Rijen
tel. 14 0161
Internet  
www.gilzerijen.nl
E-mail  
info@gilzerijen.nl  Info

Corona: meer maatregelen om inwoners, 
ondernemers en verenigingen te ondersteunen
Een jaar geleden kregen we ook in de ge-
meente Gilze en Rijen te maken met stren-
ge coronamaatregelen. Deze week werd 
duidelijk dat de strenge maatregelen en de 
lockdown nog weken aanhouden. De gevol-
gen zijn meer en meer merkbaar. Daarom 
verlengt het college genomen maatregelen 
om inwoners, ondernemers en verenigin-
gen te ondersteunen. Het college neemt 
ook enkele nieuwe maatregelen. En het 
college blijft nadrukkelijk in gesprek met 
verenigingen, organisaties en ondernemers 
die getroffen worden door de coronamaat-
regelen om te horen hoe het gaat.

“Nu de crisis voortduurt, wordt de financi-
ele situatie voor sommigen ook nijpender 
en krijgen we meer ondersteuningsvragen. 
We zien dat de emotionele en financiële 
nood soms hoog is. Daarbij doet het ons 
goed om te horen dat de meeste inwoners 
lid blijven van de vele verenigingen in onze 
gemeente. We rekenen erop dat zij ook lid 
willen blijven in de komende periode. Waar 
dat nodig en mogelijk is, ondersteunen we 
als gemeente verenigingen, cultuuraanbie-
ders en exploitanten die in de problemen 
komen en redelijkerwijs niet in staat zijn om 
hier zonder financiële ondersteuning uit te 
komen. Daarbij sluiten we aan op wat zij 
zelf kunnen opvangen en op de landelij-
ke maatregelen. Ons doel is om er samen 
voor te zorgen dat het openbare leven ook 
in Gilze en Rijen weer zoveel mogelijk op 
gang komt, als de samenleving straks weer 
opent.” vertelt wethouder David Vermor-
ken (financiën). 

In de komende periode biedt de gemeente 
de volgende ondersteunende maatregelen:

Gemeentelijke belastingen en heffingen
Voor de gemeentelijke belastingen en hef-
fingen is er in april 2020 een gedragslijn 
opgesteld, met
een update in juli 2020. Deze gedragslijn 
geeft aan dat we coulance tonen in invor-
dering
(uitstel, betalingsregelingen). We sluiten 
daarbij aan bij het regime zoals ook de 

Belastingdienst volgt.  En de toeristenbe-
lasting wordt niet meer vooraf opgelegd, 
maar alleen achteraf waarbij ondernemers 
kunnen kiezen om per overnachting of 
per accommodatie te betalen. Ook in de 
komende periode blijven deze ondersteu-
nende maatregelen van kracht.

Sportverenigingen
De huren/gebruiksvergoeding van sportver-
enigingen en huurders van gemeentelijke 
sportaccommodaties schelden we kwijt ge-
durende de periode en de uren dat zij geen 
gebruik kunnen maken van hun accommo-
datie en zolang het Rijk ons compenseert 
via de Tegemoetkoming verhuurders spor-
taccommodaties. We roepen de exploitan-
ten van de sporthal in Gilze en in Rijen ook 
op om dit te doen. Voorwaarde daarbij is 
dat verenigingen geen contributies terug-
storten aan hun leden behalve aan leden in 
financiële nood. Zo worden de lasten eerlijk 
verdeeld. Daarnaast kunnen verenigingen 
met eigen accommodaties gebruik maken 
van de mogelijkheid om gemeentelijke hef-
fingen uit te stellen.

Culturele verenigingen
Mochten er signalen komen over verlies 
van inkomsten, dan kijken we naar de 
mogelijkheden. Daar waar dit binnen het 
bestaande subsidiebeleid niet mogelijk zou 
zijn, is de herstart van activiteiten na coro-
na wellicht een mogelijkheid om dan een 
extra impuls te geven door bijvoorbeeld het 
verhogen van het subsidieplafond of een 
aanvullende subsidieregeling. 

Scouting
De scoutingverenigingen missen inkomsten 
uit verhuur van hun accommodatie. We on-
derzoeken in welke mate we de scouting 
tegemoet kunnen komen door bijvoorbeeld 
het gebruiken van extra middelen uit de 
coronasteunpakketten via het gemeente-
fonds.

Activiteitensubsidies
Voor veel activiteiten is subsidie verleend. 
Er zijn kosten gemaakt voor activiteiten, 

die vervolgens niet zijn doorgegaan. Subsi-
dieaanvragers behouden de subsidie voor 
zover daar ook kosten tegenover staan. 
Het meerdere betalen zij terug aan de ge-
meente. 

Culturele centra/gemeenschapshuizen
Voor het deel dat redelijkerwijs niet uit de 
eigen reserves kan worden opgevangen 
zonder de continuïteit van de organisatie 
in gevaar te brengen, compenseren we het 
nadelige exploitatieresultaat. Voorwaarde 
voor compensatie is dat de culturele cen-
tra/gemeenschapshuizen alle mogelijk-
heden hebben benut en blijven benutten 
om het nadeel nu en in de toekomst te 
beperken, onder andere door gebruik te 
maken van voorliggende steunregelingen, 
inkomstenverhoging en kostenreductie. In 
het geval van liquiditeitsproblemen heeft 
de gemeente de mogelijkheid om tegen 
lage tarieven leningen te verstrekken voor 
bijvoorbeeld de uitgaven voor groot on-
derhoud. Hier is sprake van maatwerk per 
accommodatie.

Bibliotheken
Bij de bibliotheken verwachten we per 
saldo geen groot financieel effect. En 
waarschijnlijk kunnen de subsidies, als 
de jaarrekeningen binnen zijn, conform 
verleende subsidie worden vastgesteld. 
Er worden geen aanvullende maatregelen 
voorgesteld.

Markten
Voor de periodes dat non-food niet op 
de markt mocht staan, brengen we het 
marktgeld niet in rekening aan deze on-
dernemers.

Gilze en Rijen is ook in 2021 een 
van de goedkoopste gemeenten 
van Nederland
Ook in 2021 staat de gemeente Gilze en Rij-
en in de top 5 van goedkoopste gemeenten 
in Nederland. Dat blijkt uit de Atlas van de 
lokale lasten 2021 van het Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van Lagere 
Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De atlas 2021 geeft aan dat Gil-
ze en Rijen op de lijst van woonlasten voor 
meerpersoonshuishoudens is gestegen van 
plek 5 in 2020 naar plek 4 in 2021. In 2019 
stond Gilze en Rijen op plaats 1. Er zijn 350 
gemeenten in Nederland.
“Dit is een mooie steun in de rug voor ons 
beleid om op basis van lage lasten te in-
vesteren in goede voorzieningen in onze 
vier dorpen en veelzijdige buitengebied. 

En waar nodig onze inwoners, onze onder-
nemers en onze verenigingen te ondersteu-
nen.” aldus wethouder David Vermorken.

Krap bij kas?
Wie door omstandigheden krap bij kas zit 
en de gemeentelijke belastingen niet kan 
betalen, biedt de gemeente de mogelijk-
heid van gespreide betaling, de mogelijk-
heid om kwijtschelding van de afvalstoffen- 
of rioolheffing aan te vragen of een beroep 
te doen op inkomensondersteuning. Meer 
informatie vindt u op 
www.gilzerijen.nl/kwijtschelding of 
www.gilzerijen.nl/inkomen

Denk met ons mee hoe we afval 
nog beter kunnen scheiden en vul 
de afvalenquête in!

In 2019 zijn wij gestart met het afval an-
ders in te zamelen. Samen met u hebben 
we gewerkt aan vermindering van ons 
restafval. We zijn op de goede weg! De 
hoeveelheid restafval per inwoner heb-
ben we de afgelopen jaren teruggebracht  
van 142 kg naar 45 kg per inwoner. Een 
mooi resultaat!

Wethouder Ariane Zwarts “Wij zijn be-
nieuwd naar hoe u die veranderingen 
heeft ervaren.  Daarnaast willen we graag 
samen met u bekijken hoe we ons afval 

nog beter kunnen scheiden. Het streven 
is om in 2025 de hoeveelheid restafval per 
inwoner te verminderen naar 30 kg per 
inwoner. Hoe kunnen we dit doel berei-
ken? Daar hebben we uw hulp bij nodig. “
 
Denkt u ook mee?
We stuurden ongeveer 2000 willekeurige 
inwoners een brief met de vraag om deel 
te nemen aan de enquête. Maar u kunt 
uiteraard ook meedoen als u geen brief 
heeft gekregen.

Waar vindt u de enquête
U vindt de enquête via de volgende link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/Gilzeen-
Rijen. Uiteraard kunt u ook een papieren 
enquête aanvragen door naar het KCC te 
bellen (14 0161) of te mailen naar info@
gilzerijen.nl.  Het invullen van de enquête 
neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
U kunt de enquête invullen tot  19 april. 

Drugspand gesloten
Een bedrijfspand aan de Julianastraat in 
Rijen is voor 6 maanden gesloten omdat 
de Opiumwet is overtreden. Burgemeester 
Derk Alssema nam dit besluit.
Op 23 februari 2021 heeft de politie een 
hennepkwekerij in aanbouw gevonden in 
het bedrijfspand. In het pand waren voor-
bereidingen getroffen voor het opzetten 
van een hennepkwekerij. Ook alle appara-
tuur voor deze kwekerij was al aanwezig.
Drugs gaan gepaard met overlast, crimina-
liteit en brandgevaar. De gemeente Gilze 
en Rijen, Enexis en de politie gaan dit zo-
veel mogelijk tegen. Uw hulp helpt daar-
bij. Burgemeester Alssema roept daarom 

alle inwoners van onze gemeente op om 
het te melden als zij drugsoverlast ervaren.  
Dat kan bij de politie via tel. 0900-8844. Of 
anoniem via Meld Misdaad Anoniem  0800-
7000.

Herontwikkeling gebied Margriethal-Tropical 
Rijen: sporten en wonen in een parkomgeving
De nieuwe sporthal en het woongebouw op het terrein van de Margriethal en het 
voormalige zwembad Tropical in Rijen komen in een parkomgeving te liggen. Dat 
blijkt uit het programma van eisen buitenruimte dat de gemeente samen met een 
werkgroep van omwonenden en ontwerpbureau Marseille Buiten heeft opgesteld. 
Ook voor de sporthal heeft de gemeente samen met de gebruikers een programma 
van eisen gemaakt. We kijken terug op een reeks leuke en interactieve bijeenkomsten 
met de werkgroepen en danken alle deelnemers voor hun inspirerende inbreng. “De 
programma’s van eisen vormen de basis om een de nieuwe sporthal en het woonge-
bouw te bouwen in een duurzame, veilige en groene omgeving.” vertelt wethouder 
Ariane Zwarts over deze mijlpaal in het project. Meer lezen? Kijk op www.gilzerijen.nl. 

Gemeente viert 20 jaar openstelling 
huwelijk op donderdag 1 april
Op 1 april is het precies twintig 
jaar geleden dat het burgerlijk 
huwelijk tussen mensen van ge-
lijk geslacht werd opengesteld. 
Om deze mijlpaal te vieren, hijst 
de gemeente de regenboogvlag. 
Als regenbooggemeente roepen 
we inwoners daarmee ook op el-
kaar de ruimte te geven om zich-
zelf te kunnen zijn. Op school, op 
straat, op het werk, in de sport 
en in de eigen sociale kring. Ie-
dereen moet zich geaccepteerd 
en sociaal veilig kunnen voelen. 
Wij hijsen de vlag om deze bood-
schap kracht bij te zetten.

Wilt u ook trouwen of een gere-
gistreerd partnerschap aangaan 
in Gilze en Rijen? Kijk dan op 
www.gilzerijen.nl/trouwen voor 
de mogelijkheden.

Ben alert op de Japanse 
duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een snelgroei-
ende plant en die andere planten verdringt. 
Het is een enorme woekeraar die zich ra-
zendsnel vermeerdert. De wortels groeien 
in kieren en voegen en kunnen zo schade 
aanbrengen aan wegen, woningen en tui-
nen. De plant komt steeds vaker voor, ook 
in onze gemeente. De Japanse duizend-
knoop is moeilijk te verwijderen en de 
vele groeiknopen op de stengels en wortels 
zorgen ervoor dat een achterblijvend stukje 
plant of wortel snel weer een nieuwe plant 
wordt. De plant is niet giftig maar kan door 
zijn explosieve groei andere beplanting 
verdringen en heeft daarom een negatief 
effect op de biodiversiteit. De plant heeft 
geen natuurlijke vijanden en kan daardoor 
ongestoord doorgroeien.

We willen het verspreiden van deze domi-
nante plant tegengaan. Daarbij hebben wij 
uw hulp nodig. 

Kijk op www.gilzerijen.nl wat u moet doen 
als u de plant ziet.

Aanwijzingstermijn 
lokale omroep 
verloopt
De huidige aanwijzingstermijn van Stichting 
Radio Televisie Gilze en Rijen als lokale pu-
blieke media-instelling van de gemeente 
Gilze en Rijen verloopt.
Deze stichting is voor vijf jaar aangewezen 
als lokale publieke media-instelling voor de 
verzorging van de publieke mediadiensten 
in de gemeente Gilze en Rijen.
De periode van vijf jaar is ingegaan op 13 
maart 2017 en eindigt op 13 maart 2022.

Partijen die in aanmerking willen komen 
voor een aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling in de gemeente Gilze en 
Rijen na 13 maart 2022 kunnen vóór 13 
september 2021 een aanvraag indienen bij 
het Commissariaat voor de Media.

Voor meer informatie over de procedure 
verwijzen wij u graag naar de website van 
het Commissariaat voor de media, 
www.cvdm.nl.



Als het aan het college ligt zijn (bijna) alle 
gemeentelijke gebouwen in 2030 voorzien 
van het energielabel A. Daardoor besparen 
we energie(kosten) en geeft de gemeente 
invulling aan het terugdringen van de CO² 
uitstoot in 2030 met 49 %. 
Er is aan aanpak gemaakt om dit voor alle 
gemeentelijke gebouwen te bereiken. De 
gemeenteraad neemt in april 2021 een 
besluit over de voorgestelde aanpak van 
het college.

Wethouder David Vermorken (gemeentelij-

ke gebouwen) over de aanpak: “We hebben 
al verschillende energiezuinige gebouwen, 
maar we willen ze allemaal zo energiezuinig 
mogelijk hebben. Onlangs is het sport en 
beweegbeleid van de gemeente vastge-
steld. Daarin is voor alle sportaccommoda-
ties beschreven hoe die worden onderhou-
den en verduurzaamd. Nu hebben we ook 
een aanpak voor de andere gemeentelijke 
gebouwen zoals de gemeentewerf en het 
oude Raadhuis. Zo laten we als gemeente 
zien dat we onze verantwoordelijkheid 
nemen. Daarnaast geeft het aan dat ieder 

pand te verduurzamen is. Wellicht biedt dat 
inspiratie aan iedereen die voor dezelfde 
uitdaging staat.” 
Meer lezen? Kijk op www.gilzerijen.nl. 

Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

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 9 en 23 maart 2021. Heeft u vragen, bel dan 14 0161.

Bekendmakingen

Voornemen ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de Basisre-
gistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen maakt bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 
personen ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Uit onderzoek is gebleken 
dat betrokkenen niet meer wonen op het 
adres waar ze volgens de BRP staan inge-
schreven. 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 ver-
plicht is het nieuwe adres door te geven aan 
de gemeente.

Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum
Tang, T.Y. 27-10-1975
Aghaei, M. 29-06-1989
Demirci, Ş. 25-10-1985
Baelemans, R.J.L. 30-12-1983

Een eventuele ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de BRP kan 
grote persoonlijke en/of financiële gevolgen 
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 defi-
nitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Beschikking ambtshalve opneming van de 
adresgegevens als onbekend in de Basisre-
gistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen heeft besloten 
op grond van art 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-
derstaande personen naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar ze volgens de BRP 
staan ingeschreven.

Met ingang van 03 maart 2021
Geslachtsnaam en voorletters 
Geboortedatum
Demény, E.J. 12-12-1986
Zhao, Y.  12-11-1968
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

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

WET GELUIDHINDER
De staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat maakt bekend dat zij bij be-
sluit van 10 maart 2021, kenmerk IenW/

BSK-2021/33018, met toepassing van arti-
kel 90, tweede, derde en vierde lid, van de 
Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaat-
bare waarde van de geluidsbelasting heeft 
vastgesteld die de gevels van woningen ge-
legen aan de weg “Nieuwstraat” te Gilze, 
gemeente Gilze en Rijen, vanwege de weg 
“Nieuwstraat” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van 
de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
besluit tevens de maatregelen vastgesteld 
die strekken tot het terugbrengen van de 
geluidsbelasting, vanwege de weg “Nieuw-
straat”, op de gevels van de betrokken wo-
ningen tot de vastgestelde waarden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van 
de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
besluit tevens de maatregelen vastgesteld 
die strekken tot het terugbrengen van de 
geluidsbelasting, vanwege de weg “Nieuw-
straat”, binnen de woningen voor zover niet 
wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde 
lid, van de Wet geluidhinder genoemde bin-
nenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag 
liggende stukken liggen met ingang van 
donderdag 1 april 2021 gedurende de be-
zwaartermijn ter inzage bij: 
- het gemeentehuis van de gemeente Gilze 
en Rijen te Rijen. In verband met de coro-
namaatregelen liggen de stukken niet fysiek 
ter inzage. Indien u de stukken wenst te ont-
vangen kunt u contact opnemen met dhr. J. 
Lauf 088-3821136. Dan worden de stukken 
(digitaal) aan u toegezonden;
- het Bureau Sanering Verkeerslawaai 
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedu-
rende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 
uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid 
gebruik willen maken dient u vooraf telefo-
nisch contact op te nemen met het Bureau 
Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de be-
trokken woningen met de daarbij vastgestel-
de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen. 
De termijn voor het indienen van een be-
zwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 
6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes 
weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit door 
middel van publicatie bekend is gemaakt. 
Het bezwaarschrift dient te worden gericht 
aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en bevat ten minste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het 
bezwaar.

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten in de 
Venneweg te Rijen, vanaf huisnummer 4 tot 
aan de Trees Kinstraat, geen verplicht brom-
fietspad in te stellen.
We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Dit ver-
keersbesluit kunt u vinden op www.officie-
lebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we-
ken na publicatiedatum in de Staatscourant 
bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen. 

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Gilze en Rijen heeft besloten 
om voor het Centrumplan te Gilze diverse 
verkeersmaatregelen te nemen zoals het 
instellen van een parkeerverbodszone, 
het instellen van een laad- en losplaats, de 
aanleg van een bushalte, het reserveren 
van twee parkeerplaatsen voor het laden 
van elektrische voertuigen, het aanwijzen 
van algemene gehandicaptenparkeerplaat-
sen, het aanwijzen van een fietspad en een 
voetpad, het opheffen voorrangsregeling 
Nieuwstraat – Lange Wagenstraat – Korte 
Wagenstraat.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Dit ver-
keersbesluit kunt u vinden op www.officie-
lebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we-
ken na publicatiedatum in de Staatscourant 
bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen. 

Verkeersbesluit
Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen burge-
meester en wethouders van Gilze en Rijen 
ter openbare kennis dat op 19 maart 2021 
is besloten een gehandicaptenparkeerplaats 
(op kenteken) op te heffen. Zij doen dit door 
het bord E6 met onderbord met het kente-
ken te verwijderen, overeenkomstig het Re-
glement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van 
Burgemeester Molstraat 7 in GILZE;
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 omge-
vingsvergunning
9 maart 2021, Altenaweg 11 en 18, 5126 
PS
intrekking omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets
11 maart 2021, Altenaweg 103, 5121 HC
aanleggen uitrit 
12 maart 2021, Steenakkerplein 20, 5126 
AW
uitbreiden Action

14 maart 2021, Van Houtenstraat 21, 
5121 AK
plaatsen dakkapel
14 maart 2021, Oranjestraat 36, 5126 BP
uitbreiden garage
14 maart 2021, Burg. van Mierlostraat 
25, 5126 CL
plaatsen dakkapel
15 maart 2021, Schoorveken 26, 5121 NL
kappen boom
16 maart 2021, Krekelhorst ong, 5121 SM
aanleggen parkeervakken (21ZK00517)
16 maart 2021, Drossaardstraat 11, 5121 
VH
plaatsen hekwerk
17 maart 2021, Broekstraat 7, 5124 NJ
kappen boom

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 
contact op met het klantcontactcentrum 
van onze gemeente., telefoon 14 01 61

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning verlengd
11 maart 2021, sectie A 8661, Rijen (pro-
ject Tropical-Margriethal)
kappen 85 bomen (21ZK00239)
17 maart 2021, Aalstraat 6, 5126 CP
bouwen woning en aanleggen van uitrit
18 maart 2021, Vossenberg 2, 5126 PE
splitsen karakteristieke woning en aanleg-
gen uitrit
22 maart 2021, Monseigneur Ariëns-
straat 16, 5121 CA
uitbreiden woning
22 maart 2021, Memlingstraat 6, 5121 
WH
verbouwen woning
23 maart 2021, Mgr. Ariënsstraat 1, 5121 
CA Rijen (sectie A8270)
verbouwen, uitbreiden en wijzigen van 
het gebruik van voormalig schoolgebouw 
naar 10 woningen

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
15 maart 2021, Raakeindse Kerkweg 81, 
5124 RZ
bouwen schuur 
15 maart 2021, Raadhuisstraat 32, 5126 
CJ 
gebruik als dienstverlening met baliefunc-
tie en kantoor en aanbrengen gevelrecla-
me
18 maart 2021, sectie A 8661 (tussen 
de Colijnstraat en Monseigneur Nolen-
straat), Rijen
kappen 85 bomen op gemeentegrond 
(21ZK00239)
19 maart 2021, Annie M.G. Schmidtplein 
20, 5122 LC
bouwen woning
23 maart 2021, Heistraat 48, 5121 JM
verleggen oprit
25 maart 2021, Laagstraat 33, 5121 EJ
verbouwen voormalige leerfabriek
23 maart 2021, Laarspad 0,  (sectie L nr 
3167) 
kappen twee bomen
23 maart 2021, Dongenseweg 6, 5121 PC

bouwen woonhuis
24 maart 2021, Aalstraat 2, 5126 CP
bouwen woning en aanleggen uitrit 

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit. 

Volledige meldingen
12 maart 2021, Mgr. Schaepmanstraat 4, 
5121 TM
saneren asbest
16 maart 2021, Tilburgsebaan 32, 5126 
PH
saneren asbest
18 maart 2021, Hertogenstraat 2, 5121 
VP
saneren asbest
18 maart 2021, Achterstraat 16, 5125 ND
saneren asbest

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 11 maart 2021, ver-
lening APV ontheffing, plaatsen container, 
van 1 april tot en met 30 april 2021, adres 
Gouberg 11 Gilze (zaaknummer 325179).
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit

Verleende vergunningen APV en bijzon-
dere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 23-
03-2021, verleend per 01-05-2021 Locatie 
Sportparkweg 21 te Rijen (kantine Budo 
Vereniging Rijen)
Gewijzigde exploitatievergunning Ver-
zenddatum 25-03-2021, Locatie Raadhuis-
plein 4 te Rijen (Culinair Centrum Sjef-
waardig en Restaurant Sjef’s Table)

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit. 

Drank en Horecawet
Gewijzigde drank- en horecavergunning 
Verzenddatum 25-03-2021, Locatie Raad-
huisplein 4 te Rijen (Culinair Centrum 
Sjefwaardig en Restaurant Sjef’s Table)

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken 
na de datum van verzending van het be-
sluit.

College geeft impuls aan verduurzaming 
gemeentelijke gebouwen

Sluitingstijden gemeentehuis 
tijdens de komende feestdagen
In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis gesloten op:

Maandag 5 april (Tweede Paasdag)
Maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag)
Woensdag 5 mei
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

De milieustraat in Rijen is gesloten op 27 april (Koningsdag) en op donderdag 13 mei 
(Hemelvaartsdag)

Vergadering COVM
De Commissie Overleg & Voorlichting Mi-
lieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) verga-
dert op woensdag 31 maart om 19.30 uur. 
De COVM geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan de minister van Defensie over 
geluidhinder rond de militaire vliegbasis 
Gilze-Rijen 

De vergadering van de COVM is dit keer 
digitaal. Je kunt de vergadering via een 
livestream thuis volgen. 

Kijk op www.gilzerijen.nl/raadsinformatie 
voor meer informatie.

Inwoners waarderen bladkorven, college stelt voor 
dat bladkorven blijven
Ieder najaar zetten we ongeveer 200 blad-
korven in de openbare ruimte waar inwo-
ners het vallend blad van gemeentebomen 
in kunnen doen. In 2019 nam de gemeente-
raad een motie aan om te onderzoeken of 
het mogelijk is om op de helft van de kosten 
voor bladkorven te bezuinigen. 

De gemeente heeft gedurende twee jaar 
onderzocht hoe de korven gebruikt en ge-

leegd worden en wat een bezuiniging in de 
praktijk oplevert.  

Uit de resultaten blijkt dat inwoners de 
bladkorven waarderen en graag gebruiken.
“We hebben de waardering van onze in-
woners nadrukkelijk meegewogen in ons 
voorstel aan de gemeenteraad om de 
bladkorven in te blijven zetten. Zij ervaren 
het als service. Aangezien de besparing be-

perkt is, wil het college deze service graag 
blijven bieden,” licht wethouder Aletta van 
der Veen toe. 

De besparing is beperkt omdat ook bij een 
halvering van het aantal bladkorven de ge-
meente de hele gemeente moet afrijden 
om bladkorven te plaatsen, regelmatig te 
legen en weer weg te halen.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


