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Start herinrichting Bisschop de Vetplein in Gilze 
We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tege-
lijkertijd vervangen we de oude riolering en vangen we regenwater 
apart op in een zogeheten infiltratieriolering en als extra buffer 
een infiltratiekelder.  Firma Biemans uit Gilze voert het werk uit. 

Aannemer start met bouw infiltratiekelder
We beginnen met de bouw van de infiltratiekelder. De werkzaam-
heden zijn op verhoogde deel van het plein.  Na het verwijderen 
van de bestrating gaat de aannemer verder met het eerste  gedeel-
te van het grondwerk.  Hierbij let de aannemer vooral ook op niet 
gesprongen explosieven en op eventuele archeologische vondsten. 
Daarna  graaft de aannemer de kelder verder uit en bouwt hij de 
kelder opnieuw op. Het werk is half juli klaar.  Daarna ligt het werk 
stil. 
Door problemen met de levering van materialen weten we nog niet 
wanneer we verder gaan. Zodra we hier meer duidelijkheid over 
hebben, maken we de rest van de planning en delen we die met u.

Terras Huyskamer blijft bereikbaar – 
wielerweekend kan doorgaan
Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het terras van de 
Huyskamer goed bereikbaar is. We hebben hierover overleg met 
de eigenaar. Ook houden we in onze planning rekening met het 
wielerweekend op 18 en 19 september.

Aanpassingen aan de waterleiding
In verband met de ondergrondse veranderingen aan de riolering 
moeten we ook het waterleidingnet aanpassen. Dit nemen we op 
in de planning. Ook hier komen we later op terug.

Meer informatie
Kijk op www.gilzerijen.nl voor het hele bericht.

Laat uw taxussnoeisel ophalen 
in de strijd tegen kanker
Hebt u taxus in uw  tuin staan en gaat u 
die snoeien? Lever dit snoeisel dan in bij 
de Taxus Taxi. Zo draagt u bij aan de strijd 
tegen kanker! In het snoeisel zit namelijk 
de belangrijke stof taxol, een kankerrem-
mende stof waar chemokuren van gepro-
duceerd worden. Stichting Taxus Taxi haalt 
vanaf dit snoeiafval gratis bij u op (mini-
maal 15 kilo, dit is een volle kruiwagen). 
Maak daarbij gebruik van de speciale big 
bags. Die kunt u gratis halen op verschil-
lende plaatsen. Welke dat zijn en meer 
informatie ziet u op www.taxustaxi.nl. 
Hebt u de big bags al in huis? Dan kunt u 
deze nog gebruiken. Maak op tijd een af-
spraak. Taxus Taxi haalt het snoeisel op zo 
kort mogelijk nadat u uw taxushaag heeft 
gesnoeid. De jonge taxustwijgjes bevatten 
dan nog de meest werkzame stof. Ook klei-

nere hoeveelheden snoeisel zijn welkom. 
U kunt daarmee terecht bij verschillende 
inzamelpunten. Welke dat zijn, ziet u op 
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten .
U doet toch ook mee! 

We maaien de bermen
Deze maand maaien we de bermen. Dat wil 
zeggen alleen de zichthoeken bij gevaarlij-
ke kruisingen en daar waar het verkeers-
veiliger is de eerste meter van de berm te 
maaien. Wist u dat we in verschillende fa-
ses maaien? Hierbij houden we zo veel mo-
gelijk rekening met bloemen en dieren.  We 
maaien minder en soms maar een deel. 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 plan-
ten en bloemen blijven groeien. U mag de 
bermstroken niet zelf te maaien. Kijk voor 
meer informatie op www.brabantsedelta.
nl/maaionderhoud.

Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt nieuwe leden
Bent u sociaal en maatschappelijk betrok-
ken? Wilt u meepraten en mee adviseren 
over onderwerpen binnen het sociaal do-
mein? Word dan lid van de Adviesraad So-
ciaal Domein Gilze en Rijen.
De Adviesraad Sociaal Domein zoekt en-
thousiaste en betrokken inwoners uit onze 
gemeente om mee te denken over onder-
werpen als de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning en Jeugdwet. Leden van de 
Adviesraad oefenen invloed uit op de keu-
zes die de gemeente maakt in de uitvoering 
van deze wetten. De Adviesraad Sociaal Do-

mein brengt gevraagd en ongevraagd ad-
vies uit aan het college van burgemeester 
en wethouders. Ook worden leden van de 
adviesraad regelmatig vooraf betrokken bij 
de ontwikkeling van beleid.
Bent u enthousiast geworden en wilt u 
deelnemen aan de Adviesraad? 
Stuur dan uw motivatie naar secretariaat@
sociaaldomeingr.nl en dan nodigen wij u uit 
voor een kennismakingsgesprek.
Kijk ook eens op onze website www.ad-
viesraadsociaaldomeingr.nl voor meer in-
formatie.

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.

Weekmarkt Gilze 
tijdelijk verplaatst naar 
terrein voor sporthal
De weekmarkt in Gilze is de komende weken op het parkeerterrein 
voor de sporthal Achter de Tuintjes in de Kapittelstraat. De markt 
is van 08.00 tot 12.30 uur.
Zodra de werkzaamheden op het Bisschop de Vetplein klaar zijn, 
komt de markt weer terug op het plein.

N631 Rijen-Oosterhout enkele dagen dicht 
voor werkzaamhedenwerkzaamheden
Vanaf donderdagavond 10 juni 20:00 uur tot en met 
maandagochtend 14 juni 06:00 uur is de provinciale 
weg N631 afgesloten. De fietspaden zijn wel te gebrui-
ken. BAM verricht dan werkzaamheden in opdracht van 
de provincie Noord-Brabant. Met gele borden worden 
omleidingsroutes aangegeven. Het gaat om werkzaam-
heden die zijn uitgesteld vanwege het slechte weer.

Vanaf de rotonde Ketenbaan tot aan Nassaulaan in Rijen 
is de weg dicht van donderdagavond 10 juni t/m zater-
dagochtend 12 juni 06:00 uur. ’t Haasje blijft bereikbaar 
vanaf de Steenovensebaan en Bos & Co blijft bereikbaar 
vanaf Dorst.

Vanaf de rotonde Soevereinstraat tot de rotonde Ke-
tenbaan is de weg dicht van donderdagavond 10 juni 
20:00 uur t/m maandagochtend 14 juni 06:00 uur. De 
rotonde Soevereinstraat blijft open voor verkeer en het 
bedrijventerrein Vijf Eiken en de Esso blijven bereikbaar 
vanaf de A27. 

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  25 mei  en 1 juni 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Bestemmingsplan ‘N631 onderdoorgang 
spoor Rijen’
De provincie wil de spoorwegovergang bij 
Rijen in de provinciale weg N631 vervan-
gen door een onderdoorgang. Het ontwerp 
bestemmingsplan “N631 onderdoorgang 
spoor Rijen” lag ter inzage. Voordat de ge-
meenteraad het bestemmingsplan kan vast-
stellen, is het noodzakelijk dat de grenzen 
van het Natuur Netwerk Brabant, voor zover 
gelegen binnen het bestemmingsplan, wor-
den aangepast. Het college van burgemees-
ter en wethouders besluit het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te 
verzoeken de grenzen van het Natuur Net-
werk Brabant, voor zover gelegen binnen 
het bestemmingsplan “N631 onderdoor-
gang spoor Rijen”, te wijzigen. 

Gemeente en dierenasiel gaan contract 
afsluiten
Gemeenten hebben de wettelijke plicht om 
te zorgen voor dierenopvang. We hebben 
deze taak neergelegd bij de Stichting Die-
renasiel Breda e.o. Het Dierenasiel en de 
gemeente willen de afspraken vastleggen in 
een contract. Het college is akkoord gegaan 
met dit contract. Het gaat om het herbe-

vestigen van bestaande afspraken. Het con-
tract geldt voor een periode van vijf jaar.

Brandweerkazerne Rijen krijgt verlichte 
gevelbelettering
Het college gaat de herkenbaarheid van de 
brandweerkazerne in Rijen verbeteren door 
verlichte gevelletters aan te laten brengen 
en de vlaggenmast te laten verplaatsen. 

ABG-bestuur presenteert rapport met uit-
gangspunten huisvesting ABG-organisatie 
Het rapport “Met het oog op de toekomst” 
met uitgangspunten voor de toekomstige 
huisvesting van de ABG-organisatie is ge-
presenteerd. Er zijn vijftien uitgangspunten 
geformuleerd. Het advies daarbij is om de 
ABG-organisatie op korte termijn (2021) 
te concentreren op twee locaties en ver-
volgens op de middellange termijn (2025) 
op één gezamenlijke locatie te huisvesten. 
Het college neemt kennis van het rapport 
en vraagt in een raadsvoorstel de gemeen-
teraad voor om kennis te nemen van het 
rapport. Het college verzoekt de gemeen-
teraad daarbij om een zienswijze te geven 
op het rapport en de overwegingen van het 
ABG-bestuur daarbij.

TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten
De gemeente helpt mensen die moeite 
hebben om hun woonkosten te betalen 
als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor 
hebben we TONK, een nieuwe overheids-
regeling voor huishoudens. 

Veel mensen hebben het op dit moment 
financieel moeilijk. Door de coronamaatre-
gelen zijn ze hun baan kwijtgeraakt of wer-
ken ze maar gedeeltelijk. Met veel minder 
inkomen is het lastig om de woonkosten 
te betalen. Daarom is er de TONK: Tijde-
lijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. 
De TONK geldt met terugwerkende 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. 

Bezoek voor meer informatie en het aan-
vraagformulier  onder website via https://
www.gilzerijen.nl/tonk.html .



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

Bekendmakingen

Verkeersbesluiten
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 zij op  28 mei 2021 
hebben besloten een gehandicaptenpar-
keerplaats (op kenteken) op te heffen. Zij 
doen dit door het bord E6 met onderbord 
met het kenteken te verwijderen, overeen-
komstig het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de locatie 
ter hoogte  van De Wittstraat 53 in Rijen.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. 

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 27 mei 2021 is 
besloten
een gehandicaptenparkeerplaats (op ken-
teken) op te heffen. Zij doen dit door het 
bord E6 met onderbord met het kenteken 
te verwijderen, overeenkomstig het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990, voor de locatie ter hoogte van:
-  Emmastraat 30 te Rijen;
- Vreugdendaal 23 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. 

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten om op de Hoofd-
straat te Rijen ter hoogte van de huisnum-
mers 46 en 48 de maximale parkeerduur 
van 2 uur op te heffen. Het gaat hier om 
een deel van het parkeerterrein. Zij doen 
dit door de markering weg te halen. Dit 
gebeurt volgens het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-
keersbesluit is te vinden op www.officiele-
bekendmakingen.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. 

Verzoek Hogere waarde 
wegverkeerslawaai ter inzage
Burgemeester en wethouders van Gilze 
en Rijen hebben het voornemen voor het 
plan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’ een hogere 
grenswaarde vast te stellen in de zin van 
de Wet geluidhinder en het Besluit geluid-
hinder.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 2 
juni 2021 tot en met 13 juli 2021. Vanwege 
de coronamaatregelen ligt de ontwerpbe-
schikking niet fysiek ter inzage op het ge-
meentehuis. Wilt u de ontwerpbeschikking 
inzien? Neem dan  telefonisch contact op 
met dhr. Lauf op 088-3821136. Hij stuurt 
u de beschikking toe per e-mail. Deze be-
kendmaking hebben we ook gepubliceerd 
op  www.officielebekendmakingen.nl.

Iedereen kan tot en met 13 juli 2021  
schriftelijk zienswijzen met betrekking tot 
het voornemen bij ons college naar voren 
te brengen. U kunt uw zienswijzen sturen 
naar:
College van Burgemeester en Wethouders 
gemeente Gilze en Rijen
Postbus 73
5120 AB Rijen

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 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 12 mei 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Dimitrov, D.I. 06-09-1970
Faria Rodrigues, P.C. 17-06-1970
Owczarek, T.P. 02-07-1977
Mihai, M.I. 29-03-1996
Neag, C.M. 29-09-1987
Ursache, C.M. 26-04-1976
Chiriţescu, D.A. 27-03-1990
Bouda-Scorţan, M. 22-11-1976
Niţă, G.M. 12-03-1993

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 bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 
personen ambtshalve de adresgegevens 
als onbekend op te nemen in de Basisre-
gistratie Personen (BRP). Uit onderzoek 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 woon-
plaats 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
Ayo-Vaughan, A.A. 17-07-2000
Sharifi, B.A. 01-07-2001
Payemard, J. 26-04-1985
Ghahremani, A. 13-11-1990
Haben Welderufael 
Andemichael 24-01-1995

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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
26 mei 2021, Phantom 4, 6, 8, 10, 5126 RJ
bouw 4 bedrijfsunits, aanleggen 4 uitritten, 
plaatsen erf- of perceelsafscheiding 
26 mei 2021, Polanenhof 5, 5121 BL
verbouwen woning
27 mei 2021, Nieuwstraat 64, 5126 CE
verhogen aanbouw
31 mei 2021, Concorde 6, 5126 RM
aanpassen vergunde gevelreclames en 

plaatsen vlaggenmast
28 mei 2021, Marga Klompélaan 48, 
5122 BB
plaatsen dakkapel
1 juni 2021, Kerkstraat 98, 5126 GD
archeologisch proefsleuvenonderzoek uit-
voeren

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
21 mei 2021, Burg van Poppelstraat 31, 
5126 VA
realiseren oprit
28 mei 2021, Europalaan 13 , 5121 DH
plaatsen en gebruiken (prefab)textielwas-
serette en milieuneutraal veranderen van 
inrichting
1 juni 2021, Molenschotsebaan 21C, 
5124 NG
realiseren twee waterbufferkelders
1 juni 2021, Nijverheidslaan 1, 5121 MN
Wijzigen gevels en intern verbouwen kan-
toorruimten

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
20 mei 2021, Mathilde Wibautplein 9, 
5122 KR
vervangen schuurtje 
20 mei 2021, Drossaardstraat 11, 5121 VH
plaatsen hekwerk
20 mei 2021, Lange Wagenstraat 55, 
5126 BB
wijzigen entree gebouw
21 mei 2021, Hoofdstraat 172, 5121 JJ
plaatsen aanbouw/opbouw op eerste ver-
dieping
21 mei 2021, Hoofdstraat 58, 5121 JG
vervangen bestaande T-Mobile antennes
27 mei 2021, Alphensebaan 43, 5126 PR
(her)bouwen langgevelboerderij
27 mei 2021, Hoevenaarsstraat 28, 
5126 GP
aanleggen 2e oprit
28 mei 2021, Laarspad via de Oranjestraat 
115 in Gilze (L1210, O1011, O379, O936 en 
O986)
realiseren tijdelijke bouwweg t.b.v. ontslui-
ting van woonwijk "Laarspad", maximale 

instandhoudingstermijn van 5 jaar
31 mei 2021, Hoofdstraat 118 , 5121 JH
plaatsen uitbouw
31 mei 2021, Lange Wagenstraat 24, 
5126 BC
plaatsen dakkapel achterzijde
31 mei 2021, Wevershof 1, 5126 VW
wijzigen gevel en veranderen van berging 
naar zorgwoning
2 juni 2021, Oranjestraat 39A, 5126 BL
gedeeltelijke sloop en verbouwen oude 
leerlooierij naar twee woningen, her bou-
wen bijgebouw en veranderen uitrit
2 juni 2021, Marga Klompélaan 35, 
5122 BN
bouwen bijgebouw

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 
20 mei 2021, Chaamseweg 4, 5126 NE
saneren asbest
20 mei 2021, Oranjestraat 38, 5126 BP
slopen bijgebouwen en saneren asbest
21 mei 2021, Schoolstraat 86, 5124 RN
slopen varkensstal en werktuigenberging 
en saneren asbest
28 mei 2021, Schoorveken 30, 5121 NL
saneren asbest
31 mei 2021, Kerkstraat 98 en 98A,
5126 GD
slopen bebouwing en saneren asbest

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 25 mei 2021, verle-
ning APV ontheffing, plaatsen bouwhekken 
en rijplaten van 1 juni tot 31 december 
2021, adres Kerkstraat 98 in Gilze (zaak-
nummer 345390).
 
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. 

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Motortoertocht voor het Goede Doel op 
19 september 2021 van 09:00 uur tot 13:00 
uur startlocatie Rijksweg in Rijen.


