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Nieuwe bomen voor Riekevoort en Mosselaar  
in Rijen 
Wortelopdruk is een van de problemen die 
we oplossen bij de herinrichting van straten 
in het noordoosten van Rijen. Daarnaast 
richten we de straten meteen duurzaam, 
klimaatbestendig, fietsvriendelijk en veilig 
in. In totaal pakken we zeven straten aan. 
Dit doen we straat voor straat en in over-
leg met de bewonerswerkgroep en andere 
betrokken partijen. Als onderdeel van de 
herinrichting planten we nieuwe bomen. 
Dit bekijken we per straat. We hebben een 
afwegingsnotitie opgesteld. Hiermee heb-
ben we een beeld van de voor- en nadelen 
van het vervangen of laten staan van de bo-
men. Op basis van deze notitie heeft het 
college besloten om de bestaande bomen 
tussen de rijbaan en de tuinen te vervangen 
in de Riekevoort en Mosselaar.

Meer informatie over de herinrichting vindt 
u op onze website: https://leefjeomgeving.
nl/rijen-noordoost

Wat gaan we precies doen?
De bomen die nu in de Riekevoort en Mos-
selaar staan, kappen we. We plaatsen ande-
re, kleinere bomen terug waarmee we in de 
toekomst problemen zoals wortelopdruk, 
voorkomen.

Komt er voor de andere straten ook een 
‘bomen afwegings-
notitie’?
Ja, voor de straten Doornbos, Sterkenhoe-
ve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek 
stellen we een soortgelijke afwegingsno-
titie op. 

Wat betekenen de werkzaamheden voor 
u? 
Nu het college besloten heeft dat er nieuwe 
bomen komen, kunnen we het ontwerp-
traject voor het deelproject Riekevoort en 
Mosselaar verder oppakken. We doen dit 
samen met de bewoners en andere betrok-
kenen.

Nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s 
Er gaan steeds meer mensen elektrisch 
rijden.  Daar willen we op voorbereid 
zijn. Vattenfall plaatst in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant de komende 
jaren 2.000 nieuwe laadpunten in de 
provincie. In onze gemeente komen 
8 nieuwe laadpunten. Het gaat om 
openbare laadpalen. Ze zijn voor 
elektrische auto’s die niet op privéterrein 
opgeladen kunnen worden.

Waar komen de laadpalen?
Vattenfall plaatst de laadpalen in twee fa-
ses. De laadpalen uit de eerste fase komen 
dit en volgend jaar in Rijen. 
We plaatsen de laadpalen op de volgende 
locaties:
-  in de Sporkt op de parkeerplaatsen te-

genover huisnummer 1-3;
-  in de Breebroek op de parkeerplaatsen 

tegenover huisnummer 2-4;
-  in de Bongelakker op de parkeerplaatsen 

naast Zaaren 110;
-  in de Doornbos op de parkeerplaatsen 

bij huisnummer 115;
-  in de Van Hallstraat op de rijbaan tegen-

over huisnummer 21;
-  op de Middenweg op de parkeerplaatsen 

naast Julianastraat 50;
-  op het Walkvat bij het Wagemakerspad;
-  op het parkeerterrein bij het sportcom-

plex Den Butter.

Per laadpaal zijn er twee aansluitingen. Per 
laadpaal zijn er dus twee parkeerplaatsen 
nodig. De parkeerplaatsen waar u straks 
elektrische auto’s kunt opladen, willen we 
nu al daarvoor reserveren.
Dit doen we met een verkeersbesluit. 
Bij de bekendmakingen op de pagina hier-
naast staat het verkeersbesluit. 
Bent u het niet eens met het verkeersbe-
sluit dan kunt u een bezwaar indienen. Ko-
men er bij ons geen bezwaren dan is het 
besluit na zes weken definitief en gaan we 
de laadpalen plaatsen.

De tweede fase is in 2023/2024. De plaat-
sen voor die laadpunten en het aantal zijn 
nu nog niet bekend. In ieder geval plaatsen 
we de laadpunten dan ook in de andere 
kernen.

Zelf een openbare laadpaal aanvragen?
Zelf een openbare laadpaal aanvra-
gen kan ook. Voor meer informatie 
en meest gestelde vragen kijk op 
www.gilzerijen.nl/openbarelaad-
palen

Bezoek aan milieustraat alleen 
op afspraak
Tuinafval brengen kan wel zonder afspraak
Voor een bezoek aan de milieustraat moet 
u een afspraak maken. Dit voorkomt lange 
wachttijden. 
Hebt u alleen tuinafval dan hoeft u geen 
afspraak te maken. U kunt dat gratis bren-
gen tijdens de openingstijden. Gebruik 
daarvoor ingang van de milieustraat, Pa-
rallelweg 36 in Rijen.

Wat hebt u nodig bij uw bezoek?
Breng bij een bezoek aan de milieustraat 
altijd uw milieupas, een geldig legitima-
tiebewijs en uw pinpas mee.  Sommige af-
valsoorten kunt u gratis bij de milieustraat 
afgeven; voor andere soorten moet u beta-
len. Op www.gilzerijen.nl/milieustraat ziet 
u welke afvalsoorten dat zijn.

Hoe maakt u een afspraak?
Kijk op www.gilzerijen.nl/milieustraat voor 
meer informatie en voor het maken van 
een afspraak. Op die pagina vindt u de af-
sprakenknop. Komt u er niet uit, dan kunt 
u ook bellen met 14 0161. Vergeet niet het 
kenteken van uw auto door te geven! U 
meldt zich aan voor een tijdblok. U hebt 
20 minuten de tijd om uw afval af te geven. 

Ecologisch en bijvriendelijk maaien bermen
We maaien de bermen en sloten op een andere manier.  We maai-
en niet alles in een keer, maar maaien in fases.  Dit noemen we 
ecologisch en bijvriendelijk maaien. In juni maaien we voor de ver-
keersveiligheid de zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen en soms 
de eerste meter langs de weg. De rest laten we staan. Zo houden 
we rekening met bloemen en dieren. We maaien minder en op 
andere momenten gedeeltelijk. Dit zorgt voor meer bloemen en 
biodiversiteit in de bermen. Hierdoor is er altijd voedsel en ruimte 
voor dieren om te leven in de stukken die blijven staan en kunnen 
planten en bloemen blijven groeien.
Kijk voor meer informatie op www.brabantsedelta.nl/
maaionderhoud.

College bereidt aanleg fiets-
stroken Biesstraat Gilze voor
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, 
leggen we in de Biestraat fietsstroken aan. 
Daarnaast nemen we aanvullende maatre-
gelen voor de overige weggebruikers.

Wat gaan we doen?
Samen met buurtvereniging Ver-Bie heb-
ben we gekeken naar hoe we de straat 
voor vooral fietsers veilig kunnen maken. 
Er is ruimte om fietsstroken aan te leggen. 
Voor een vrijliggend fietspad is de weg te 
smal. Aan beide kanten van de weg komt 
een rode strook van minimaal 1, 5 meter 
breed. In het midden van de weg blijft een 
3 meter-brede strook over voor het gemo-
toriseerd verkeer. 
Ook waren er vanuit de buurtvereniging 
wensen voor aanvullende maatregelen. Zo 
komt er aan de westkant van de Biestraat 
een smalle verharde strook langs de weg. 
Voetgangers kunnen hier veilig overheen 
lopen als er verkeer over de weg rijdt. We 
leggen twee nieuwe verkeerplateaus aan 
om de snelheid van het autoverkeer verder 
te remmen. Het bestaande plateau dat daar 
nu ligt halen we weg. Waar dat nodig is, 
komt extra straatverlichting.
Op www.gilzerijen.nl zie u hoe er dat uit-
ziet.

Wethouder Sandra Diepstraten: “We fiet-
sen steeds vaker en over langere afstan-

den. We willen fietsen stimuleren en veilig 
en comfortabel fietsen in onze gemeente 
zoveel mogelijk faciliteren.  Door het aan-
leggen van fietsstroken vergroten we de 
veiligheid en zichtbaarheid van de fietsers.  
Met de aanvullende maatregelen hebben 
we ook uitdrukkelijk aandacht voor de vei-
ligheid van de andere wegebruikers.”

Het college vraagt de gemeenteraad een 
bedrag van 224.000 euro (excl. BTW) be-
schikbaar te stellen. Daarna werkt het col-
lege het voorstel verder uit. We verwachten 
dat we na de zomer met de werkzaamhe-
den te beginnen. 

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer infor-
matie? Neem dan contact op met Gertjan 
Smit. Dit kan via telefoonnummer 088-
381228 of per e-mail gertjansmit@abg.nl.

Commissievergaderingen
Op 31 mei, 1 en 2 juni 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 vindt u op http://
gilzerijen.raadsinformatie.nl/.

U kunt de gemeenteraad ook volgen op 
facebook.com/gemeenteraadgilzerijen  en 
twitter.com/raadgilzerijen 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Kent u iemand die een lintje verdient? Kom 
in actie en meld ze aan!
We moeten de aanvragen voor een lintje 
in 2022 al op 1 juli 2021 binnen hebben! 
U kunt als organisatie of als privépersoon 
(ondersteund door een organisatie) de aan-
vrager van een ‘lintje’ zijn. 
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? 
Bel dan eerst met Rian Anssems, telefoon-

nummer 088-3821202 of mail naar rianans-
sems@abg.nl. Zij kan u vertellen wat er al-
lemaal bij komt kijken. 

Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat 
er bij komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan 
op www.gilzerijen.nl/onderscheiding, of op 
www.lintjes.nl.

We borstelen weer onkruid weg in de wijken 
De komende weken gaan we in de hele ge-
meente weer het onkruid van de straten en 
stoepen borstelen en vegen. We starten 7 
juni in Rijen-Oost (1,5 week). Daarna ko-
men we in Rijen-West (1 week), Rijen-Zuid 
en het industrieterrein (1 week). Daarna 
komen Molenschot, Hulten en Gilze aan 
de beurt. De veegwerkzaamheden nemen 
in totaal ongeveer 5 weken in beslag.
De borstelwagen borstelt het onkruid los en 

de veegwagen veegt het direct op.
Om ervoor te zorgen dat wij alles goed 
onkruidvrij kunnen maken, vragen wij uw 
medewerking.
U helpt de borstelwagen door de parkeer-
plaatsen in de straat zoveel mogelijk vrij te 
houden als wij komen borstelen. Wij zetten 
een informatiebord (zoals op de foto) neer 
als wij in uw wijk komen.

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  11 mei  en 18 mei 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gemeente vraagt coronasteun aan voor 
exploitatie sportcomplex Den Butter
De Rijksoverheid heeft een steunmaatregel 
voor zwembaden en ijsbanen die door de 
coronamaatregelen tijdelijk gesloten waren 
of minder mensen hebben mogen ontvan-
gen. De regeling voorziet in een uitkering 
aan gemeenten voor zover de gemeente 
het daadwerkelijk exploitatietekort van 
een zwembad of ijsbaan compenseert. De 
gemeente dient een aanvraag voor deze 
regeling in voor Optisport Gilze en Rijen 
BV. Optisport exploiteert sportcomplex 
Den Butter. 

Gemeente zoekt locaties voor jongeren-
ontmoetingsplekken
De gemeente is op zoek naar een locatie 
in Rijen en een locatie in Gilze om als jon-
gerenontmoetingsplek in te richten. Eerder 
dit jaar waren het skatepark bij de Strijp 
in Gilze en een locatie tegenover het voet-
balveldje aan de Atalanta in Rijen in beeld. 
Deze locaties hebben het niet gehaald, 
mede omdat het draagvlak bij omwonen-
den ontbrak. Het college is samen met de 
jongerenwerker en dorpsondersteuner op 
zoek naar nieuwe locaties. Dat staat in een 
memo van het college aan de gemeente-
raad.



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

Bekendmakingen

Verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
op de volgende locaties twee parkeervak-
ken aan te wijzen die alleen mogen worden 
gebruikt voor het opladen van elektrische 
voertuigen:
- in de Sporkt op de parkeerplaatsen te-

genover huisnummer 1-3;
- in de Breebroek op de parkeerplaatsen 

tegenover huisnummer 2-4;
- in de Bongelakker op de parkeerplaatsen 

naast Zaaren 110;
- in de Doornbos op de parkeerplaatsen bij 

huisnummer 115;
- in de Van Hallstraat op de rijbaan tegen-

over huisnummer 21;
- op de Middenweg op de parkeerplaatsen 

naast Julianastraat 50;
- op het Walkvat bij het Wagemakerspad;
- op het parkeerterrein bij het sportcom-

plex Den Butter;

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
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Zaaren 223, 5122 GL te Rij-

en.. Hierbij hebben zij 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 vragen. 
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 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 28 april 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Sara, W.  20-01-1961
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
5 mei 2021, Hoevenaarsstraat 28, 5126 GP

aanleggen tweede oprit
5 mei 2021, Laagstraat 84, 5121 ZH
plaatsen aangekapte dakkapellen
6 mei 2021, Rimpelaar 3, 5124 RB
bouwen agrarische loods 
7 mei 2021, Bavelseweg 134, 5124 PZ
herbouwen loods en vervangen dak
7 mei 2021, Burg. Krollaan 2, 2A, 4, 
5126 PT
bouw distributiecentrum, kappen bomen, 
veranderen uitritten
15 mei 2021, Nieuwstraat 64, 5126 CE
plaatsen aanbouw 
16 mei 2021, Kerkpad 20, 5121 KZ
bouwen garage/berging
16 mei 2021, Lange Wagenstraat 24, 
5126 BC
plaatsen dakkapel
16 mei 2021, De Vucht 56, 5121 ZN
plaatsen dakkapel
18 mei 2021, Hubertusveld, Fazantendrift, 
Dassenburcht, Haviksnest, Strijp en Wild-
schut, Gilze (sectie L3608)
kappen 67 bomen (21ZK03775)
18 mei 2021, Raakeindse Kerkweg 71 b40, 
5124 RZ
plaatsen zwembad
18 mei 2021, Memlingstraat 4, 5121 WH
realiseren aanbouw en opbouw 

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.

Ingetrokken bouwvergunning
12 mei 2021, Rijksweg-A58 2 in Gilze (voor-

heen Molenakkerweg 15 in Gilze)
intrekken bouwvergunning B 1995/146 
voor het verbouwen en uitbreiden van het 
wegrestaurant met motel-accommodatie

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
6 mei 2021, Oranjestraat 36, 5126 BP
uitbreiden garage
6 mei 2021, Memlingstraat 6, 5121 WH
verbouwen woning
6 mei 2021, Regentenstraat 6, 5121 CM
uitbreiden woning
10 mei 2021, Van Houtenstraat 21, 
5121 AK
het plaatsen van een dakkapel
11 mei 2021, Molenakkerweg 5, 5126 NV
vervangen rieten kap
11 mei 2021, Raadhuisstraat 20, 5126 CJ
kappen boom
12 mei 2021, Steenakkerplein 20, 5126 AW
uitbreiden Action

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
7 mei 2021, Rielsebaan 30, 5126 PL 
saneren asbest 
12 mei 2021, Burgemeester Molstraat 11, 
5126 TH
saneren asbest
20 mei 2021, Raadhuisstraat 3, 5126 CK
slopen en saneren asbest resterende oude 
schoolgebouw
20 mei 2021, Alphensebaan 43, 5126 PR
slopen woning 

Melding akkoord
12 mei 2021, Spoorlaan Noord 92, 
5121 WX
veranderen bedrijf 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten

Buitenspeeldag voor kinderen van 2 tot 12 
jaar op 9 juni 2021 van 13:00 uur tot 17:00 
uur in de Pius X straat in Rijen.

Commandowisseling SOCOM op 8 juli 2021 
van 14:30 uur tot 17:30 uur op Vliegbasis 
Gilze-Rijen.

KPJ Gilze feestweekend 2021 op 19, 20 en 
21 augustus 2021 van 20:00 uur tot 03:00 
uur en op 22 augustus 2021 van 10:00 uur 
tot 24:00 uur nabij Bolberg/Horst te Gilze.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Exploitatievergunning Verzenddatum 11-
05-2021 Locatie A. Adriaansenpad 16 te 
Rijen (Jongerencentrum A16)

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. 


