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College presenteert perspectiefnota 2022: 
Dynamisch. Veelzijdig. Gilze en Rijen
Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot 
en de mensen die er wonen, maken 
Gilze en Rijen tot een dynamische en 
veelzijdige gemeente. De vier dorpen 
hebben ieder een eigen karakter en 
hebben uitstekende voorzieningen. De 
ontwikkeling van de gemeente staat 
centraal in de perspectiefnota. De 
perspectiefnota 2022 is de eerste stap 
die de gemeente zet in de voorbereiding 
op de meerjarenbegroting 2022-2025. 
Deze meerjarenbegroting stelt de 
gemeenteraad in dit najaar vast. In deze 
perspectiefnota geeft het college de 
veelzijdig en dynamische opgaven voor 
de komende jaren weer. De behandeling 
van de perspectiefnota en het debat in de 
gemeenteraad is voorzien op maandag 
12 juli 2021. 

In de perspectiefnota stelt het college 
de gemeenteraad voor om de begroting 
ondermeer op de volgende onderdelen 
bij te stellen:

Extra impuls: meer woningen bouwen 
Op basis van de woonvisie ‘Wonen in 
Gilze en Rijen, doorstromend, duurzaam 
en divers’ uit 2019 is een inhaalslag 
gestart om nieuwe woningen te bouwen. 
Landelijk en dus ook in onze gemeente 
neemt de druk op de woningbouwopgave 
steeds verder toe. Dit wordt mede 
ingegeven door de demografische 
ontwikkelingen: vergrijzing, mensen 
die tot op hoge leeftijd zelfstandig 
blijven wonen, globalisering en meer 
eenpersoonshuishoudens. Daarom stelt 
het college voor om hier in ABG-verband 
extra capaciteit op in te zetten en maken 
we als Gilze en Rijen middelen vrij om 
meer te bouwen. 

Meer focus op onze duurzame opgave 
De wettelijke taak van gemeenten in 
het behalen van de doelstellingen van 
het Klimaatakkoord van Parijs wordt 
steeds pregnanter. Veel moet lokaal 
bepaald en geregeld worden, samen met 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
partners. Dat doen we omdat ook 
volgende generaties nieuwe kansen en 

mogelijkheden verdienen. De Regionale 
Energie en Klimaat Strategie en het 
Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen 
zijn daarbij leidend. Vanaf 2022 vraagt dit 
van het kernteam duurzaamheid extra 
inzet. 

Investeren in een nieuwe skatebaan in 
Rijen
De skatebaan in Rijen is een van de vele 
voorzieningen die we als gemeente 
bieden. Jongeren waarderen deze 
voorziening. De skatebaan aan de 
Monseigneur Ariënsstraat moeten 
we vanwege de herontwikkeling van 
dit gebied verplaatsen. Daarbij is de 
skatebaan toe aan vernieuwing. De 
huidige voldoet niet meer aan de 
veiligheidseisen voor speelvoorzieningen.
Een werkgroep met daarin het 
jongerenwerk, de coördinator van de 
Cultuurplaats en enkele
jongeren is aan de slag gegaan met 
plannen voor een nieuwe skatebaan in 
Rijen. 
Om de plannen verder uit te werken 
en de skatebaan te realiseren, stelt 
het college geld beschikbaar in de 
Perspectiefnota 2022.

De Omgevingswet komt eraan
Met de Omgevingswet wil de overheid 
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat 
het straks bijvoorbeeld makkelijker is 
om bouwprojecten te starten. Naar 
verwachting treedt de Omgevingswet 
op 1 juli 2022 in werking. In de jaren 
vanaf 2022 hebben gemeenten dan 
de opdracht om stap voor stap aan de 
nieuwe wetgeving te gaan voldoen. Als 
gevolg van de nieuwe Omgevingswet 
worden de kleinere bouwwerken 
vergunningsvrij. Dit leidt tot minder 
inkomsten voor omgevingsvergunningen. 
Daarnaast leidt dit ook tot minder 
kosten, aangezien we sommige toetsen 
uitbesteden. De effecten zijn verwerkt in 
deze nota.

De Wet inburgering komt eraan 
Per 1 januari 2022 worden gemeenten 

verantwoordelijk voor de nieuwe Wet 
inburgering. In deze wet staat het zo snel 
mogelijk integreren en participeren in de 
samenleving, het liefst via betaald werk, 
centraal. De gemeente bereidt zich voor 
op de nieuwe wet. Daarvoor heeft de 
gemeenteraad onlangs het beleidskader 
inburgering vastgesteld. 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang komt eraan
Landelijk is afgesproken om de 
verantwoordelijkheid voor Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang te 
decentraliseren naar alle gemeenten van 
Nederland. Voor Gilze en Rijen betekent 
dit dat de centrumgemeentetaak bij de 
gemeente Tilburg afgebouwd wordt en 
dat we hiervoor zelf verantwoordelijk 
worden. Er wordt uitvoering gegeven aan 
een regionale plan van aanpak.

Solide financieel beleid: reëel begroten 
Gilze en Rijen blijft een gemeente met 
een hoog voorzieningenniveau. Dit 
wordt ook zeer gewaardeerd door onze 
inwoners, zo blijkt uit de burgerpeiling. 
Of het nu gaat om de perspectiefnota, 
de begroting of de tussentijdse 
rapportages, steeds stelt het college 
de vraag: moeten we meer reserveren 
of kunnen we meer investeren? Wij 
blijven steeds oog houden voor het 
evenwicht tussen een structureel en 
reëel sluitende meerjarenbegroting en 
een gezond weerstandsvermogen volgens 
de uitgangspunten die in de nieuwe nota 
weerstandsvermogen en risicobeheersing 
2021 zijn vastgelegd. Lage gemeentelijke 
lasten voor onze inwoners blijven daarbij 
het uitgangspunt. 

Eerste tussentijdse rapportage 2021:  
Gilze en Rijen blijft op koers 
In november 2020 heeft de gemeenteraad 
de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse 
opgaven, onzekere toekomst’ vastgesteld. 
Met de eerste tussentijdse rapportage doet 
het college verslag van de uitvoering van de 
begroting 2021 en de financiële ontwikke-
ling van de gemeente in de eerste maan-
den van 2021. Naast de aandacht voor de 
gevolgen van de coronapandemie blijft de 
gemeente investeren in de vier dorpen. 
Het uitstel van de herverdeling van het 
gemeentefonds werkt positief door in de 
tussentijdse rapportage. Onzekerheid blijft 
er over de gevolgen van die herverdeling 
van het gemeentefonds. De behandeling 
van deze rapportage en het debat in de 
gemeenteraad is voorzien op maandag 12 
juli 2021.

Gevolgen coronapandemie 
Begin 2021 startte Nederland met een vac-
cinatieprogramma. Dit zorgt er mede voor 
dat het aantal besmettingen afneemt en er 
op basis van een openingsplan stap voor 
stap weer meer mag en kan. Maar hiermee 
zijn voor veel mensen en organisaties de 
onzekerheden en zorgen niet voorbij. Zij 

rekenen daarbij ook op hun overheid. De 
gemeente trof daarom extra maatregelen 
ter ondersteuning van inwoners, onderne-
mers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties. Ook blijven het college en de 
ambtelijke organisatie in gesprek met hen 
om te kijken wat nodig is om met elkaar 
zo goed mogelijk door deze coronacrisis en 
de (mogelijk langdurige) nasleep hiervan te 
komen. Daarnaast is in het sociaal domein 
aandacht voor onze meest kwetsbare in-
woners.

Forse opgaven: werk in uitvoering 
Naast de aandacht voor corona, investeert 
de gemeente in de vier dorpen. 
Zo bereidt de gemeente samen met en voor 
Hulten de grootschalige reconstructie voor. 
In Molenschot gaan we het hoofdveld van 
vv Molenschot renoveren. 
In Gilze bereidt de gemeente samen met 
inwoners een duurzame herinrichting van 
de Burgemeester Van Poppelstraat voor 
en is de reconstructie van het Bisschop De 
Vetplein gestart. En nu de nieuwbouw van 
openbare basisschool De Wildschut klaar is, 
kunnen we aan de slag met de reconstruc-

tie van De Heuvel. Daarnaast start deze 
zomer de renovatie van sporthal Achter de 
Tuintjes. 
In Rijen werken we samen met Leystro-
men en bewoners aan de vernieuwing 
van de militaire wijk in Rijen Zuid. In het 
programma spoorzone worden belangrij-
ke onderzoeken verricht en zetten we con-
crete stappen in de planvorming. Komende 
zomer wordt de Margriethal gesloopt om 
plaats te maken voor de nieuwe sporthal. 
En de vernieuwing van de kunstgrasvelden 
van VV Rijen is gestart. 
Daarnaast stelt het college voor om in de 
Hof van Liedekerke en de Krekelhorst in 
Rijen maatregelen te nemen om de par-
keerdruk te verlagen. Hiermee komen we 
tegemoet aan een veelgehoord knelpunt 
van bewoners van deze straten.

Dienstverlening aan balie en via 
website tijdelijk gesloten  
van 25 tot en met 28 juni
Op vrijdagmorgen 25 juni en maandag 28 
juni kunt u geen producten aanvragen of 
afhalen aan de balie in het gemeentehuis. 
We gaan namelijk over naar een nieuw 
systeem.

Op donderdag 24 juni kunt u ook geen 
spoedaanvraag doen voor een reisdocu-
ment of rijbewijs.
Op vrijdag 25 juni en maandag 28 juni kunt 
u online ook geen producten aanvragen.

U kunt wel een afspraak maken voor de 
milieustraat, zowel telefonisch als via de 
website.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op de gewo-
ne tijden via het telefoonnummer 14 0161.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met 
ons Klantcontactcentrum via 14 0161.
Voor het maken van een afspraak verwijzen 
wij u naar de website www.gilzerijen.nl

De Concepthandreiking Zon 
Gilze en Rijen ligt ter inzage
We stellen een handreiking op voor zonne-
-energie in Gilze en Rijen. 
Het college heeft besloten om de ‘Con-
cepthandreiking Zon’ ter inzage te leggen. 
Dit betekent dat iedereen van 15 juni 2021 
tot en met 27 juli 2021 een zienswijze in 
kan dienen. U kunt de Concepthandrei-
king Zon tijdens openingstijden inzien 
in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, 
Raadhuisplein 1 in Rijen. Maakt u dan wel 

een afspraak van te voren. Dat kan online 
via www.gilzerijen.nl of telefonisch via 14 
0161. U vindt de Concepthandreiking Zon 
ook op onze website www.gilzerijen.nl, on-
der ‘Een duurzaam Gilze en Rijen’.
De gemeenteraad moet deze handreiking 
vaststellen. Als dat gebeurt, bekijken we 
initiatieven voor zonne-energie in onze ge-
meente in het kader van die handreiking.

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 7 en 15 juni 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gemeente bereidt Transitievisie Warmte 
voor
Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte 
vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Het 
college betrekt inwoners bij de voorberei-
dingen. Bij het vaststellen van het plan van 
Aanpak heeft de gemeenteraad gevraagd 
naar de mogelijkheden van een burgerfo-
rum. Het college heeft de mogelijkheden 
verkend en stelt de gemeenteraad voor om 
de mogelijkheden voor inwoners om mee 
te denken, uit te breiden. De inzet van een 
burgerforum zorgt er voor dat de voorbe-
reiding vertraging oploopt.

Enexis gaat gietijzeren gasleidingen 
vervangen aan de Tilburgsebaan in Gilze
Aan de Tilburgsebaan in Gilze liggen verou-

derde, gietijzeren gasleidingen. Enexis heeft 
een vergunning aangevraagd om de gaslei-
dingen te kunnen vervangen. Het college 
verleent de vergunning onder voorwaarden 
en informeert de gemeenteraad hierover.

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2021
Als het aan het college ligt, krijgen lokale 
ondernemers meer kans om mee te dingen 
naar gemeentelijke opdrachten. Dat blijkt 
uit het nieuwe inkoop- en aanbestedings-
beleid. In juli 2021 is het aan de gemeente-
raad om zich uit te spreken over het nieuwe 
beleid. Het college stelt de gemeenteraad 
voor om het Inkoop- en Aanbestedingsbe-
leid 2021 van de gemeente Gilze en Rijen 
vast te stellen.

Commissievergaderingen
Op maandag 28 juni, dinsdag 29 juni en 
donderdag 1 juli a.s. vinden de raadscom-
missievergaderingen plaats; aanvang 19.30 
uur.  We vergaderen nog steeds zonder pu-
bliek, vanwege de maatregelen tegen het 

coronavirus. Wel kunt u rechtstreeks mee-
kijken en luisteren via  http://gilzerijen.
raadsinformatie.nl/  

Wilt u inspreken? Neem dan contact op 

Raapt u ook zwerfafval  
in onze gemeente?
Raapt u ook zwerfafval? Alleen of met een 
groep? Hartstikke goed! Meld u aan als 
ZAP-per (Zwerfafval Pakker) op het zwerf-
afvalkompas. Dat kan via www.zwerfafval-
kompas.nl. U kunt daar aangeven of u een 
grijper en zakken van ons wilt hebben. In 
het kompas geeft u ook aan waar u zwer-

fafval raapt.
Bent u geregistreerd als ZAP-per in het 
Zwerfafvalkompas? Dan kunt u uw zwerf-
afval gratis afgeven bij ons. Mail voor de 
mogelijkheden en informatie naar 
zwerfafval@abg.nl.

Start werkzaamheden aanleg 
snelfietsroute
We zijn gestart met de werkzaamheden 
voor de aanleg van de snelfietsroute tus-
sen het Stationsplein in Rijen en het Lage 
Madepad in Hulten. Het is de bedoeling 
dat uiterlijk half oktober de aanleg van dit 
deel van de snelfietsroute klaar is. De aan-
leg van een fietsbrug over de Maczektunnel 
maakt onderdeel uit van de aanleg van dit 
deel van een snelfietspad tussen Breda en 
Tilburg.

Op een snelfietsroute kun je lekker door-
fietsen omdat het vlak asfalt heeft en wei-
nig obstakels. Je krijgt als fietser zoveel mo-
gelijk voorrang en hebt weinig hinder van 
ander verkeer. Lekker door Rijen dus! Meer 
weten over het tracé van de snelfietsroute 
door Rijen? Kijk dan op www.gilzerijen.nl/
snelfietsroute. Daar staan ook plattegron-
den die de route in beeld brengen.

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk 
dan op www.snelfietsroute.com. Of neem 
contact op met Fleur Kuijper, de omge-
vingsmanager van Ballast Nedam. Fleur is 
bereikbaar via info@snelfietsroute.com of 
06-30738050.

met de griffier via e-mail  saskia.van.dijk@
gilzerijen.nl
De agenda's met bijlagen vindt u op http://
gilzerijen.raadsinformatie.nl/.

U kunt de gemeenteraad ook volgen op fa-
cebook.com/gemeenteraadgilzerijen  en 
twitter.com/raadgilzerijen 



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

Bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
verlenen omgevingsvergunning 
Molenschotsebaan 21c in 
Molenschot
Burgemeester en wethouders van Ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten de 
ontwerp- omgevingsvergunning voor het 
adres Molenschotsebaan 21c in Molen-
schot te verlenen. Het betreft een omge-
vingsvergunning voor het bouwen van een 
zwembadoverkapping en het afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit besluit is op 18 
juni 2021 gepubliceerd op www.officiele-
bekendmakingen.nl. Belanghebbenden 
22 juni 2021 tot en met 2 augustus 2021 
beroep instellen tegen de verleende omge-
vingsvergunning instellen bij de Rechtbank-
-Zeeland-West-Brabant. U kunt het plan 
bekijken op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.0784.PBParkLinberg-VG01. 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar 
de gemeentelijke website.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Stoomlederplein 55, 5121 
ZS in Rijen. Hierbij hebben zij rekening ge-
houden 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 vra-
gen. 

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Breebroek 10, 5122 HH in 
Rijen. 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 vra-
gen. 

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 
persoon ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven. 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 
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Tolouei, S. 13-09-1984

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 da-
tum publicatie uw verhuizing door te ge-
ven aan het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 
140161. Bij geen reactie binnen 28 dagen 
na dagtekening publicatie gaan wij over tot 
definitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
3 juni 2021, Prins Hendrikstraat 46, 
5121 XT

plaatsen dakkapel
4 juni 2021, Nijverheidslaan 1, 5121 MN
plaatsen reclamebord
4 juni 2021, Jo van Ammersstraat 6, 
5122 CK
aanbrengen aanpassingen woning
5 juni 2021, Wilhelminaplein 6, 5121 ES
plaatsen lichtbak 
6 juni 2021, Broekstraat 72, 5124 NK
verlengen gebruik terrein als camperplaats
7 juni 2021, Vloeiveld 7, 5126 RE
verbreden oprit 
7 juni 2021, Statenlaan 39a, 5121 HA
plaatsen dakkapel en verbouwen badkamer
4 juni 2021, De Uitvang 1, 5121 RB
tijdelijk uitvoeren werkzaamheden hon-
denopvang
8 juni 2021, Leibeemd 134, 5121 RR
plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde
9 juni 2021, Wendel zuid-sectie L3931
kappen negen bomen (21ZK03888)
9 juni 2021, Sectie P692, Molenschot
verhogen perceel (21ZK03889)
9 juni 2021, Hercules ong., 5126 RK 
bouwen bedrijfsgebouw en aanleggen 3 
uitritten
11 juni 2021, Hoofdstraat 87A, 5121 JB
veranderen kantoor in woning
11 juni 2021, Pastoor van Dijkplein 4, 
5126 HD
vergroten woning 
15 juni 2021, Julianastraat 110, 5121 LT
plaatsen sierpoort
16 juni 2021, Hoofdstraat 80, 5121 JG
aanpassen voorgevel
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.

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
15 juni 2021, Kerkpad 20, 5121 KZ
bouwen garage/berging

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
2 juni 2021, Marga Klompélaan 35, 
5122 BN
het bouwen van een bijgebouw

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
3 juni 2021, Laagstraat 84, 5121 ZH
plaatsen aangekapte dakkapellen op reeds 
vergunde maar nog niet uitgevoerde da-
kopbouw
7 juni 2021, Molenschotsebaan 21C, 
5124 NG
realiseren 2 bufferkelders (wijziging op ver-
leende omgevingsvergunning)
8 juni 2021, Karel Doormanstraat ong., 
5121 LV (sectie A 8954)
plaatsen informatiebord (21ZK00570)
8 juni 2021, Broekstraat 72, 5124 NK
verlengen gebruik terrein als camperplaats
10 juni 2021, Vogelvlucht 28, 5126 WS
bouwen overkapping 
15 juni 2021, Kerkstraat 98, 5126 GD
uitvoeren werkzaamheden
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. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure
3 juni 2021, Prinsenbosch 26, 5126ND
brandveilig gebruik van tijdelijke uitbreiding 
van de school met units
De beschikkingen zijn ten opzichte van de 
ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks 
beroep instellen. 

Volledige meldingen
3 juni 2021, Karel Doormanstraat 70, 
5121 LZ
saneren asbest
15 juni 2021, Altenaweg 11 en 18, 5126 PS
slopen stallen en saneren asbest 
16 juni 2021, Prinsenbosch 2, 32 B, 40 B 
en 52, 5126 ND
saneren asbest

Melding akkoord
8 juni 2021, Oude Baan 46-48, 5125 NG
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Braderie op 18 juli 2021 van 09:00 uur tot 
20:00 uur op Capfun Linbergpark, Molen-
schotsebaan 21 in Molenschot.
Braderie op 22 augustus 2021 van 09:00 
uur tot 20:00 uur op Capfun Linbergpark, 
Molenschotsebaan 21 in Molenschot.
Rondje Rijen op 12 september 2021 van 
10:00 uur tot 15:00 uur in Rijen (Hannie 
Schaftlaan, Zwarte Dijk, De Uitvang).
Gezinsdag buurtvereniging Spontaan Ont-
staan op 4 september 2021 van 10:00 uur 
tot 24:00 uur in de Marijkestraat in Rijen.
Oldtimer Toertocht op 26 september 2021 
van 08:00 uur tot 17:00 uur, start Irish Pub 
The Banner, Nieuwstraat 50/52 in Gilze.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 10-
06-2021 Locatie Heideweg 4 te Molenschot 
(Horeca Camping De Heidelust)
Besluit verzonden op 14 juni 2021, Com-
mandowisseling Socom op 8 juli 2021 van 
14:30 uur tot 17:30 uur op Vliegbasis Gilze-
-Rijen gebouw 342 Dock 4 (343387).
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 Verzendda-
tum 10-06-2021 Locatie Heideweg 4 te 
Molenschot (Horeca Camping De Heidelust)
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


