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Nieuw ingerichte Alphenseweg  
‘groen’ visitekaartje voor Gilze
Vrijdag 2 juli nam wethouder Aletta 
van der Veen  het Greensand CO-2 
opruimcertificaat in ontvangst uit 
handen van  Arjan Donders van Donders 
Grondverzet en Transport uit Esbeek. 
Deze aannemer voerde werkzaamheden 
uit voor de herinrichting van de 
Alphenseweg. Het certificaat is voor het 
wandelpad. Op het eerste gezicht een 
normaal wandelpad. Het bestaat uit het 
groene gesteente olivijn.  Dit materiaal 

neemt het broeikasgas koolstofmonoxide 
op uit de lucht. Daarbij draagt het pad 
bij aan een beter milieu. Wethouder 
Aletta van der Veen “Bij de herinrichting 
van de straat zijn veel milieubewuste 
en duurzame keuzes gemaakt. Dit heeft 
geleid tot een prachtige dorpsentree aan 
de zuidzijde van het dorp. De straat is nu 
met recht een ‘groen visitekaartje’ voor 
Gilze.” 

IMW verhuist naar De Boodschap
Instituut voor Maatschappelijk Werk ver-
huist in Rijen per 14 juni van de Antoinette 
Nijhoffstraat 15 naar Cultureel Centrum De 
Boodschap, Nassaulaan 62-64. 

IMW ondersteunt kinderen, jongeren en 
volwassenen bij vragen en problemen die 
zij niet alleen kunnen oplossen. 
In Gilze en Rijen werken professionals van 
IMW samen met ContourdeTwern en MEE 
West-Brabant in het Dorpsteam. U kunt 
hier terecht met al uw vragen op het ge-
bied van bijvoorbeeld wonen, geldzaken, 
opvoeden en scheiden. 
Alle medewerkers van het Dorpsteam wer-
ken nu samen op locatie De Boodschap.

Heeft u vragen waar u zelf niet uitkomt 
of heeft u hulp nodig? 
Neem dan contact op met Dorpsteam Gilze 
en Rijen. Het infopunt van het Dorpsteam 
is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 10.30 uur op telefoonnummer 088 
605 0 605. Of stuur een mail naar: con-
tact@dorpsteamgilzerijen.nl.
Kijk voor meer informatie op www.dorps-
teamgilzerijen.nl.

Bent u cliënt bij IMW of wilt u als profes-
sional contact opnemen met IMW? 
Bel dan naar IMW Rijen, telefoonnummer 
0161 22 66 52 of stuur een mail naar am-
wgilze-rijen@imwtilburg.nl. Of bel naar 
IMW Gilze, telefoonnummer 0161 45 52 57. 

E-mailadres: amwgilze-rijen@imwtilburg.
nl. In Gilze vindt u in Gezondheidscentrum 
De Flair, Lange Wagenstraat 55H.

Kijk voor meer informatie over IMW op 
www.imwtilburg.nl.

Denkt u mee over het 
bomenbeleidsplan?
Denkt u mee over het bomenbeleidsplan?  
We zijn bezig met het opstellen van een bo-
menbeleidsplan. Dit plan geeft aan hoe we 
met bomen omgaan en hoe we hun waar-
den koesteren, beschermen en versterken. 
Eerder vroegen we belangenorganisaties 
om mee te denken. De commissie Ruimte 
besprak het plan in juni. U kunt ook mee-
denken over het plan. Dat kan tot 9 augus-
tus. Het gaat nu enkel om de richting die 
we kiezen. Zijn we nog iets vergeten? Later 
werken we het beleid uit in deelplannen. 
In het najaar neemt de gemeenteraad een 

besluit over het plan. Kijk op www.gilzerij-
en.nl voor meer informatie.

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  22 en 29 juni 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gemeente doet mee aan experiment 
digitaal aanvragen rijbewijs
Het college stemt in met deelname aan het 
experiment Digitaal Aanvragen Rijbewijs. 
Het experiment start op 1 november 2021 
en biedt inwoners de mogelijkheid een rij-
bewijs online aan te vragen via een erkende 
fotograaf. Na verwerking door RDW kunnen 
inwoners het nieuwe rijbewijs dan ophalen 
in het gemeentehuis. De mogelijkheid om 
het rijbewijs aan de gemeentebalie aan te 
vragen blijft bestaan.

Regeling Tijdelijke Ondersteuning Nood-
zakelijke Kosten (TONK) verlengd tot 1 
oktober 2021
Het college heeft, in navolging van het ka-
binet, besloten de regeling Tijdelijke On-
dersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
te verlengen tot 1 oktober 2021. De TONK 
is bedoeld voor huishoudens die door de 
coronacrisis te maken hebben met een on-
voorzienbare en onvermijdelijke terugval in 
hun inkomen en die daardoor noodzakelijke 
kosten niet meer kunnen voldoen en waar-
voor andere regelingen niet of onvoldoen-
de soelaas bieden.

Nieuwe Alcoholwet per 1 juli: 
belangrijkste wijzigingen
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alco-
holwet in werking. Deze komt in de plaats 
van de Drank- en Horecawet. In de Alcohol-
wet staan een aantal wijzigingen die van 
toepassing zijn voor onder andere slijters, 
supermarkten, horeca-inrichtingen, online 
aanbieders van alcoholhoudende dranken 
en bezorgers. We hebben slijterijen en su-
permarkten hierover geïnformeerd. Ook u 
als consument krijgt ermee te maken. Met 
de wijzigingen in de wet wil de overheid de 
aankoop van alcohol ontmoedigen. Ook wil 
de overheid ervoor zorgen dat de leeftijds-
grens van 18 jaar beter nageleefd wordt.  

Wat zijn de belangrijkste punten uit de 
nieuwe wet
• Supermarkten, slijterijen en online 

drankverkooppunten mogen maximaal 
25 procent korting geven op alcohol. 

Stuntprijzen voor alcohol zijn dus niet 
meer toegestaan.

• Supermarkten mogen vanaf 1 juli 2021 
geen sterke drank meer verkopen via hun 
webshop.

• Een meerderjarige is strafbaar als deze 
alcohol koopt voor een minderjarige.

• VMBO-stagiaires mogen voortaan vanaf 
14 jaar alcohol schenken bij hun hore-
castage. Dit was eerst 16 jaar.

• Bij het online of telefonisch kopen van 
alcohol moet je je leeftijd doorgeven. De 
leverancier moet de leeftijd controleren 
bij ophalen of levering aan de deur.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? 
Kijk dan op onze website www.gilzerijen.nl. 
Daar vindt u de links naar meer informatie. 

Overlast eikenprocessierups 
wat kunt u doen?
Op dit moment is de eikenprocessierups 
voor de vierde keer aan het vervellen. Dat 
is het moment waarop de rups brandha-
ren verliest die jeuk veroorzaakt. Ervaart u 
ernstige overlast? Meld dit dan via de Bui-
tenBeterapp, doe een melding via www.
gilzerijen.nl/overlastvandierenofplanten 
of bel met de gemeente via 14 0161. Op 
basis van uw melding kijken we waar we 
het eerste naar toe moeten. We kijken dan 
wat we voor u kunnen doen. We laten een 
aannemer de nesten verwijderen. We ver-
wijderen niet alle nesten, maar stellen pri-

oriteiten en pakken de ergste plekken met 
de meeste overlast aan. Plekken waar veel 
mensen zijn, met name kinderen, krijgen 
daarbij voorrang. Bijvoorbeeld doorgaan-
de (fiets)routes, kinderdagverblijven en 
speeltuinen.
Is de rups aanwezig op privégrond? Schakel 
dan zelf de bestrijdingsdienst in.

Meer informatie
Op www.rupsen.info staat meer informatie 
over met name de gezondheidsklachten die 
de eikenprocessierups kan veroorzaken. 

Raadsvergaderingen juli
Vlak voor het zomerreces zijn er nog twee 
raadsvergaderingen.
Op maandag 12 juli bespreekt de raad de 
perspectiefnota 2022. De fracties reageren 
dan op de plannen van het college voor 
2022. Ook staat de eerste tussenrapportage 
van 2021 op de agenda. Deze vergadering 
begint om 16.30 uur.

Op 19 juli 2021 is de reguliere raadsverga-
dering, aanvang 19.30 uur.
We vergaderen nog steeds zonder publiek, 
vanwege de maatregelen tegen het corona-
virus. Wel kunt u rechtstreeks meekijken en 
luisteren via  http://gilzerijen.raadsinforma-
tie.nl/  
Wilt u inspreken? Neem dan contact op 

met de griffier via e-mail  saskia.van.dijk@
gilzerijen.nl. 
Beide 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

Vanaf 1 juli statiegeld op veel 
kleine plastic flesjes
Wist u dat vanaf 1 juli op veel kleine plastic 
flesjes statiegeld zit? U herkent deze flesjes 
aan het nieuwe statiegeldlogo.
Lever uw flesjes in bij supermarkten en 
bemande tankstations. Later komen daar 
meer inzamelpunten bij. Ook sportvereni-
gingen kunnen ervoor kiezen om de flesjes 
in te nemen. Vraag of uw sportvereniging 
dat ook doet. Zit er (nog) geen statiegeld 
op uw flesje? Gooi ze dan bij het PMD af-
val (plastic metaal en drankkartons). Door 
statiegeld op flesjes voorkomen we dat de 
flesjes op straat of in de vrije natuur belan-
den. Van de ingeleverde flesjes maken we 
weer nieuwe producten.

https://statiegeldnederland.nl/
veelgestelde-vragen/

Nationale Bomenbank verzorgt Noorse esdoorn 
bij Wilhelminaplein Rijen
Specialisten van de Nationale Bomenbank 
verzorgden op maandag 28 juni de Noorse 
esdoorn aan het Wilhelminaplein in Rijen. 
Zij doen dat sinds 2017. Ze bereiden zo de 
boom voor op een eventuele verplaatsing 
vanwege de afronding van het centrum-
plan Rijen. De boomspecialisten geven 
voedingsinjecties in het wortelpakket en 

verwijderen het worteldoek. Dit gebeurt 
om de groeiende wortels meer ruimte te 
geven. Ondanks de goede zorgen van de 
boomspecialisten heeft de boom het moei-
lijk. Daarom blijven we de boom regelmatig 
water geven. Samen met de Bomenbank 
bewaken we de komende tijd het herstel 
van de boom. 

Stel snoei van uw taxushaag nog even uit voor 
een grotere opbrengst
Doet u al mee met de TaxusTaxi-actie? Het 
koude voorjaar zorgde voor een groeiach-
terstand van de taxushagen. U kunt dit 
jaar nog wel het verschil maken door later 
te snoeien.  Dan is er namelijk meer op-
brengst. Ook kunt u zich nog steeds aan-
melden als nieuwe deelnemer.

De huidige weersomstandigheden zorgen 
voor een flinke groeispurt van de haag. 
De hoeveelheid taxussnoeisel neemt al na 
enkele weken flink toe. Zo wordt uw bij-
drage in de strijd tegen kanker automatisch 
groter. Doet u ook mee?
Meer informatie vindt u op 
www.taxustaxi.nl.

Wil jij je leefstijl verbeteren? 
Doe dan mee met CooL+! 

Lees er alles over in het redactionele artikel elders in dit weekblad.
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Bekendmakingen

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 09 juni 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Sharifi, B.A. 01-07-2001
Payemard, J. 26-04-1985
Ghahremani, A. 13-11-1990
Haben Welderufael Andemichael 
 24-01-1995

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
El Jaouhari, R. 25-09-1988
Toro de Antonio, M.I. 25-01-1973
Rahel Tadesse Yimesghen 21-11-1998
Mazloom, A.M. 04-09-1966
Modirdehghan, M. 14-09-1972
Zeraatpisheh, M. 08-05-1983
Jarju, L.M. 28-02-1988
Al Mamory, Y. 20-05-1989

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.

Ontwerp bestemmingsplan 
‘Tussen de Leijen’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend dat 
vanaf dinsdag 6 juli 2021 tot en met maan-
dag 16 augustus 2021 ter inzage liggen:
- Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen 

de Leijen', bestaande uit de geometri-
sche bepaalde planobjecten als vervat 
in het GML-bestand NL.IMRO.0784.
BPTDLeijen-ON02 met de bijbehorende 
bestanden en onderzoeken;

- Het ontwerpbesluit Hogere waarde weg-
verkeerslawaai voor Tussen de Leijen;

- Het verzoek tot herbegrenzing van het 
werkingsgebied ‘verstedelijking afweeg-
baar’ in Interim omgevingsverordening 
Noord-Brabant aan gedeputeerde Sta-
ten.

Ontwerp bestemmingsplan 
‘Tussen de Leijen’
Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de 
uitbreiding van het woongebied van Rij-
en. Het plan ligt aan de noordoostkant 
van de kern. Het plangebied wordt glo-
baal begrensd door de Hannie Schaftlaan, 
Mosstraat en Zwarte Dijk. Dit ontwerpbe-
stemmingsplan heeft al een keer ter inzage 
gelegen van 16 maart 2021 tot en met 26 
april 2021. We leggen het ontwerp bestem-
mingsplan opnieuw ter inzage, vanwege de 
toevoeging van het ontwerpbesluit Hogere 
waarde wegverkeerslawaai en het verzoek 
tot herbegrenzing van het werkingsgebied 
‘verstedelijking afweegbaar’ aan de provin-
cie Noord-Brabant. 
Een volledige lijst met aanpassingen is te 
vinden op onze website: https://www.gil-
zerijen.nl/tussendeleijen.html. 

De reeds ingediende zienswijzen die zijn 
ontvangen op de eerste ter inzage legging 
van het ontwerp bestemmingsplan blij-
ven in behandeling. Daarnaast behoudt u 
het recht om een nieuwe zienswijze in te 
dienen op het ontwerp bestemmingsplan, 
het ontwerpbesluit Hogere waarde verkeer-
slawaai en  het verzoek tot herbegrenzing 
werkingsgebied ‘verstedelijking afweeg-
baar’ aan de Provincie Noord-Brabant. 
Onderaan deze publicatie staat hoe een 
zienswijze kan worden ingediend. 

Ontwerpbesluit Hogere waarde 
wegverkeerslawaai
Het ontwerpbesluit Hogere waarde weg-
verkeerslawaai ziet op het vaststellen van 
een hogere grenswaarde wegverkeersla-
waai tot maximaal 53 dB als gevolg van 
verkeersgeluid van de Hannie Schaftlaan, 
Zwarte Dijk en Mosstraat.

Verzoek herbegrenzing werkings- 
gebied ’verstedelijking 
afweegbaar’ Interim omgevings-
verordening Noord-Brabant
Het plangebied van Tussen de Leijen ligt 
niet geheel binnen het werkingsgebied 
’verstedelijking afweegbaar’ van de Inte-
rim omgevingsverordening Noord-Brabant 
van de Provincie Noord-Brabant. Het col-
lege van burgemeester en wethouders kan 
Gedeputeerde Staten verzoeken om de 
aanduiding ’verstedelijking afweegbaar’ 
te wijzigen. Het voornemen om het gemo-
tiveerde verzoek te doen als bedoeld in 
artikel 5.3 lid 4 van de Interim omgevings-
verordening Noord-Brabant maakt deel 
uit van de voorbereiding van het bestem-
mingsplan. Onderdeel van dit verzoek is 
ook concept Groenplan met landschappe-
lijke inpassing en een concept beeldkwa-
liteitsplan.
Tegen het voorgenomen verzoek om her-
begrenzing van de Verordening ruimte 
kan eenieder schriftelijk of mondeling een 
zienswijze kenbaar maken. Na afloop van de 
ter inzage legging wordt het gemotiveerd 
verzoek tot herbegrenzing conform artikel 
6.2 lid 2 ingediend bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant. Ingediende zienswijzen 
op dit onderdeel worden met het verzoek 
tot herbegrenzing meegestuurd.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Eenieder krijgt de gelegenheid een monde-
linge of schriftelijke zienswijze in te dienen. 
Het ontwerp bestemmingsplan Tussen de 
Leijen, het verzoek om herbegrenzing wer-
kingsgebied ’verstedelijking afweegbaar' en 
het ontwerp besluit hogere waarde weg-
verkeerslawaai liggen met ingang van 6 
juli 2021 tot en met maandag 16 augustus 
2021, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswij-
ze moet binnen deze termijn zijn ontvan-
gen en zijn voorzien van uw naam, adres, 
handtekening en datum. Ook geeft u aan op 
welk plan uw zienswijze betrekking heeft en 
de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw 

schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan 
de gemeenteraad van de gemeente Gilze en 
Rijen Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Hoe kunt u de stukken inzien?
De stukken kunt u op de volgende wijze 
inzien:
- Het ontwerp bestemmingsplan is in te 

zien via de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. 

- Het ontwerpbesluit hogere waarde weg-
verkeerslawaai is in te zien via de web-
site https://www.gilzerijen.nl/tussende-
leijen.html.

- Het verzoek om herbegrenzing van het 
werkingsgebied ‘verstedelijking afweeg-
baar’ is opgenomen als bijlage 5 in het 
ontwerpbestemmingsplan.

- Het concept groenplan, met daarin een 
landschappelijke inpassing, is opgeno-
men als bijlage 1 in het ontwerpbestem-
mingsplan.

- Het ontwerp bestemmingsplan, het 
verzoek om herbegrenzing van het wer-
kingsgebied 'verstedelijking afweegbaar’ 
en het ontwerp besluit hogere waarde 
wegverkeerslawaai liggen gedurende 
bovengenoemde periode tijdens ope-
ningstijden ook ter inzage in het gemeen-
tekantoor te Rijen. Indien u gebruik wilt 
maken van deze inzage mogelijkheid 
dient u een afspraak te maken met de 
frontoffice. U kunt online een afspraak 
maken via www.gilzerijen.nl, door te bel-
len naar ons algemene nummer 140161 
of per mail naar info@gilzerijen.nl. 

- Voor specifieke vragen dient een 
afspraak te worden gemaakt met de pro-
jectleider, dhr. Nouwen of behandelend 
medewerker mvr. Huijskens, bereikbaar 
via tel.: 14 0161 of kristiehuijskens@abg.nl.

Crisis- en herstelwet
De ontwikkellocatie Tussen de Leijen, gele-
gen binnen het bestemmingsplan ‘Tussen 
de Leijen’, betreft een project als bedoeld 
in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- 
en herstelwet. Dit betekent onder meer dat 
bijzondere procedurele bepalingen van toe-
passing zijn op de beroepsprocedure bij de 
Raad van state. In de bekendmaking van het 
vastgestelde bestemmingsplan zal melding 
worden gemaakt dat de Crisis- en herstel-
wet zal worden toegepast.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
17 juni 2021, Klein Zwitserland 22, 5126 TA
revisie milieuvergunning + ontheffing be-
stemmingsplan bepalingen t.b.v. grondde-
pot en natzeef installatie infill zand
18 juni 2021, Oranjestraat 126, 5126 BR
kappen boom
18 juni 2021, Aalstraat 40, 5126 CP
oprichten bijgebouw t.b.v. trimsalon
21 juni 2021, Schoolstraat 51, 5124 RN
slopen en saneren asbest woning en 2 
loodsen 
22 juni 2021, Schoolstraat 51, 5124 RN
bouwen woning bijgebouw
24 juni 2021, Van Heinsbergstraat 94, 
5126 HN
aanleggen uitrit
25 juni 2021, Sectie  F730, F783, F922, 
F1010, Gilze en  Rijen
aanplanten bos omgeving
25 juni 2021, Hulteneindsestraat 17, 
5125 NH
vervangen dak
28 juni 2021, Oranjestraat 46, 5126 BP
verbouwen woning
28 juni 2021, Altenaweg 11, 5126 PS
herbouwen paardenstal
25 juni 2021, Raadhuisstraat 5, 5126 CK
vestigen kinderdagverblijf
29 juni 2021, Oosterhoutseweg 55, 
5121 RE
metselen muur

29 juni 2021, Oranjestraat 38, 5126 BP
bouwen schuur/garage
29 juni 2021, Akkerstraat 20 A, 5126 PJ
plaatsen twee tuinhuizen en spiegelvijver
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.

Besluit aanmeldnotitie 
milieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in 
het kader van de Algemene wet bestuurs-
recht en de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo), besloten dat voor 
deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft 
te worden:

Adres / 
Omschrijving voorgenomen activiteit
Klein Zwitserland 22  te Gilze & Rijen                                                 
Voornemen tot bewerken van infillmate-
riaal,  bouwen van een bouwwerk en het 
handelen in strijd met regels Ruimtelijke 
Ordening en hiervoor veranderingsvergun-
ning verkrijgen  (omwb zaaknr.20110328).

Het besluit en bijbehorende stukken zijn ge-
durende 6 weken in te zien bij de gemeente 
Gilze en Rijen.
Het besluit is op 30 juni 2021 verzonden 
aan het bedrijf.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling 
beschouwd als een voorbereidingsbesluit, 
waartegen geen direct bezwaar of beroep 
open staat. 
U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoor-
delingsbesluit kenbaar maken in de hier op 
volgende procedure van het uiteindelijke 
besluit, te weten de vergunning in het ka-
der van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht.

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
22 juni 2021, Koolhof 2, 5126  DC
verbouwen woning
23 juni 2021, Rimpelaar 3, 5124 RB
bouwen agrarische loods

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht het 
voornemen hebben het volgende besluit 
te nemen:
21 juni 2021, Spoelstraat 3, 5126 PD, wijzi-
gen van het agrarisch bedrijf
23 juni 2021, Raadhuisstraat 3, 5126 CK
brandveilig gebruik basisschool

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 1 juli 2021 zes weken lang ter inzage in 
het gemeentehuis in Rijen. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken met het Klantcontactcen-
trum via 14 0161 of via email info@gilze-
rijen.nl.
Tijdens de periode dat de stukken ter in-
zage liggen, kan iedereen zienswijzen naar 
voren brengen. 

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
22 juni 2021, Hoofdstraat 62, 5121 JG 
aanpassen reclame-uiting en plaatsen roos-
ter
23 juni 2021, De Vucht 56, 5121 ZN
plaatsen dakkapel voorzijde woning
25 juni 2021, Monseigneur Ariënsstraat 1 
t/m 19 (oneven nrs) in Rijen, sectie A8270

verbouwen, uitbreiden en wijzigen van het 
gebruik van een voormalig schoolgebouw 
naar 10 woningen en het aanleggen van 
een uitrit
29 juni 2021, Europalaan 13 , 5121 DH
plaatsen en gebruiken (prefab)textielwas-
serette en milieuneutraal veranderen van 
de inrichting (tankstation)
29 juni 2021, Concorde 6, 5126 RM
aanpassen reeds vergunde gevelreclames 
en plaatsen van extra vlaggenmast, gate-
way sign en pylon
29 juni 2021, Wendel ong. in Gilze (sectie 
L nrs 3931 en 829)
kappen 9 bomen
29 juni 2021, Vloeiveld 7, 5126 RE
verbreden oprit
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
17 juni 2021, Alphensebaan 75, 5126 PZ
saneren asbest
25 juni 2021, Altenaweg 11 en 18, 5126 PS
slopen stallen en saneren asbest

Melding akkoord
10 juni 2021, Fanny Blankers Koenstraat 
11, 5122 CN
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
17 juni 2021, Beneluxbaan 16, 5121 DC
vestigen distributiecentrum
21 juni 2021, Prinsenbosch 2_nrs. 8, 8A, 
8B, 8C 16, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 17C, 18, 
19, 24, 31, 31A, 31B, 31C, 34, 34A, 34B en 
63, 5126 ND
brandveilig gebruik 
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk. 

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten

Kindervakantieweek op 30 en 31 augus-
tus en op 1, 2 en 3 september 2021 op het 
terrein A16 en parkeerplaats van de biblio-
theek in Rijen.
Kindervakantieweek Gilze op 30 en 31 au-
gustus 2021 en op 1 , 2 en 3 september 
2021 van 09:30 uur tot 16:00 uur in Gilze.
Anna feesten Molenschot op 31 juli 2021 
van 20:00 uur tot 24:00 uur en op 1 augus-
tus 2021 van 15:00 uur tot 20:00 uur op 
parkeerplaats Molenwiek, Schoolstraat 5 
Molenschot.
Braderie 2021 (i.c.m. Wielerweekend) op 
19 september 2021 van 09:00 uur tot 18:00 
uur in de Kerkstraat te Gilze.
Wielerweekend Gilze op 18 september 
2021 van 13:00 uur tot 24:00 uur en op 19 
september 2021 van 11:00 uur tot 22:00 
uur in Gilze, start en finish op Bisschop de 
Vetplein.
Burendag op 25 september 2021 van 16:00 
uur tot 24:00 uur in de Pius X-straat in Rijen.
Back 2 Live op 25 september 2021 van 
15:00 uur tot 24:00 uur, locatie A. Adriaan-
senpad 16 Rijen (buitenterrein Jongeren-
centrum A16).

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 22 juni 2021, Mo-
tortoertocht voor het Goede Doel op 19 
september 2021 van 09:00 uur tot 13:00 
uur in Rijen (346074).
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. 


