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Kom langs en maak kennis met onze JOP’s  
op 23 oktober
Vanaf 23 oktober start in onze gemeente 
een proef van een half jaar met jongeren-
ontmoetingsplekken (JOP’s). De jongeren-
ontmoetingsplekken staan bij de Uitvang in 
Rijen en bij Water aan de Warande in Gil-
ze. Op basis van de opgedane ervaringen 
wordt het vervolg bepaald. Op 23 oktober 
nodigen we iedereen uit om kennis te ma-
ken met de JOP’s. We zijn die dag op beide 
plekken aanwezig om uitleg te geven en 
vragen te beantwoorden. Daarbij bieden 
we u ook graag een welkomstdrankje aan. 
Dat doen we samen met jongeren, jonge-
renwerk, BOA’s en politie. Met hen hebben 
we de proef voorbereid en voeren we de 
proef ook uit. 

Wanneer zijn we aanwezig op 23 oktober?
Wilt u een kijkje nemen en ons ontmoe-
ten? Of heeft u een vraag over de proef? 
Op zaterdag 23 oktober zijn we van 15.00 
uur tot 16.00 uur aanwezig bij de JOP bij 
Water aan de Warande in Gilze. Vanaf 
17.00 uur tot 18.00 uur bent u van harte 
welkom bij de JOP aan de Uitvang in Rijen. 

Doe mee en deel uw ervaringen tijdens 
de proef
Gedurende een half jaar doen jongeren, 
jongerenwerk, gemeente, BOA’s en politie 
ervaring op met deze ontmoetingsplekken. 
Ook inwoners zijn uitgenodigd om hun er-

varingen te delen. Dat kan via de overlast-
regisseur via 14 0161 of via veiligheid@
abg.nl. Tijdens de proef bekijken we wat 
ter plaatse de beste opstelling is voor de 
jongerenontmoetingsplek en of er behoef-
te is aan activiteiten die een bezoek aan de 
plek stimuleren. De opgedane ervaringen 
bepalen het vervolg. 

Waarom jongerenontmoetingsplekken?
Met de proef van jongerenontmoetings-
plekken geven we invulling aan een lang-
gekoesterde wens om voor jongeren meer 
ontmoetingsplekken te creëren. Daarnaast 

geven jongeren aan dat ze graag een droge 
plek opzoeken waar ze gezellig bij elkaar 
kunnen zijn. Jongeren geven al lange tijd 
aan daar behoefte aan te hebben. Deze 
behoefte is in de afgelopen periode alleen 
maar groter geworden. Jongeren en inwo-
ners geven beide aan dat ze de voorkeur 
geven aan een plek buiten de bebouwde 
kom. De jongerenontmoetingsplekken blij-
ven vanaf de herfstvakantie in ieder geval 
een half jaar op deze plekken. Op basis van 
de opgedane ervaringen wordt het vervolg 
bepaald.

Kermis in Rijen
Het is binnenkort weer kermis in Rijen. Op 
17, 18, 19, 23 en 24 oktober 2021 staan 
er allerlei attracties op het Burgemeester 
Sweensplein. Net zoals vorig jaar is er voor 
elk wat wils. Voor de jongste kinderen is 
er een draaimolen, vliegtuigmolen, aqua 
blasta, eendjes vissen en touwtje trekken/
bussensport. Voor de oudere jeugd het 
lunapark, de autoscooters, de boksbal, 
La Bamba, de schiettent, rupsbaan en de 
technodance. Bezoekers kunnen een gok-
je wagen bij de grijpkranen en de pusher 

(muntenschuiver). En natuurlijk ontbreken 
de oliebollenkraam, de nougatkraam, sui-
kerspin/popcorn en een snackwagen niet. 

Jaarmarkt op 19 oktober
Ook dit jaar is er op kermisdinsdag 19 okto-
ber van 09.00 tot 15.00 uur een jaarmarkt. 
De jaarmarkt sluit aan op het kermisterrein. 
De kramen staan opgesteld in de Pastoor 
Oomenstraat en de Hoofdstraat (het deel 
tussen de Pastoor Oomenstraat en het Wil-
helminaplein).   Deze straten zijn dan afge-
sloten voor verkeer. De omleiding is met 
borden aangegeven.
Voor informatie over openingstijden. 
Kijk op www.gilzerijen.nl.

Gemeenteraadsleden bekeken verkeers-
veiligheid kruispunt Biestraat - Ridderstraat Gilze
De gemeenteraad ging eerder dit jaar akkoord met de aanleg van 
fietsstroken en nieuwe verkeersplateaus aan de Biestraat in Gilze. 
Zo maken we de Biestraat veiliger voor fietsers. De gemeenteraad 
vroeg het college daarbij naar mogelijkheden om ook de kruising 
van de Biestraat met de Ridderstraat in Gilze veiliger te maken 
voor fietsers en voetgangers. Daarbij deed de gemeenteraad de 
suggestie om de aanleg van een verkeersplateau te onderzoeken. 
Op 27 september gingen gemeenteraadsleden ter plaatse kijken 
en bespraken met wethouder Sandra Diepstraten (verkeer), po-
litie, fietsersbond en verkeersdeskundigen van de gemeente de 
mogelijkheden. Later dit jaar vergadert de gemeenteraad over 
de uitkomsten van die verkeersschouw en de bevindingen van de 
verkeersdeskundigen. Dan volgt mogelijk ook een besluit om het 
kruispunt Ridderstraat – Biestraat aan te passen. 

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 28 september en 5 oktober 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gemeente draagt bij aan verduurzaming 
dorpshuis The Chump in Hulten
Stichting Gemeenschapshuis Hulten treft 
voorbereidingen om Dorpshuis The Chump 
in Hulten te verduurzamen. Dit gebeurt met 
eigen financiële middelen en zelfwerk-
zaamheid. De gemeente is gevraagd om 
een bijdrage van 5.000 euro. Het college 
verstrekt Stichting Gemeenschapshuis Hul-
ten eenmalig dit bedrag voor de verduurza-
ming van dorpshuis The Chump.

Vernieuwen openbare ruimte militaire 
wijk Rijen Zuid
De gemeente en Leystromen werken sa-
men aan de wijkvernieuwing van de mili-
taire wijk Rijen-Zuid. Leystromen pakt de 
woningen aan en de gemeente de openba-
re ruimte. Het college geeft bureau Hout-
man+Sander de opdracht om samen met 
inwoners een plan te maken voor de nieu-
we inrichting van de openbare ruimte in de 
wijk. Hiermee wijken zij van het inkoopbe-
leid. Het bureau begeleidt ook Leystromen 

in de wijkvernieuwing en is betrokken bij 
de vernieuwing van de stationsomgeving. 
Door te kiezen voor Houtman+Sander zorgt 
de gemeente voor optimale aansluiting op 
de planvorming van Leystromen en de ver-
nieuwing van de stationsomgeving.  

Gemeente ondertekent nieuw taalakkoord 
Midden-Brabant
In Midden-Brabant is 1 op de 6 mensen 
laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd 
zijn, hebben vaak moeite met taal, reke-
nen en werken met de computer of om-
gaan met de smartphone. Ze hebben daar 
meestal last van. Dagelijkse taken kunnen 
moeilijk zijn, zoals internetbankieren, brie-
ven of e-mails schrijven, kinderen voorle-
zen, de bijsluiter van medicijnen lezen of 
nieuwsberichten begrijpen. Door het taal-
akkoord te ondertekenen laat de gemeente 
zien er voor te zorgen dat de gemeente in 
begrijpelijke taal communiceert en infor-
meert. De gemeente gaat ook maatschap-
pelijke partners vragen om mee te doen.

AED geplaatst op NS-station 
Gilze-Rijen 
Vanaf nu is er een AED op NS-station Gil-
ze-Rijen. Om zo snel mogelijk hulp te bie-
den, zijn de AED’s straks te gebruiken door 
medewerkers van ProRail en NS én door 
burgerhulpverleners via HartslagNu. Dat 
vergroot de overlevingskans van mensen 
die op of rondom het station een hartstil-
stand krijgen. Meer weten over AED’s of 

wil je hulpverlener worden? Kijk dan op  
www.hartslagnu.nl.
NS en ProRail plaatsen AED op NS-station 
Gilze-Rijen. De AED is te gebruiken door 
medewerkers van ProRail en NS én door 
burgerhulpverleners via HartslagNu. Meer 
weten of hulpverlener worden? Kijk dan op 
www.hartslagnu.nl.

Herstel economie werkt door in tweede 
tussentijdse rapportage 2021
In november 2020 heeft de gemeenteraad 
de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse 
opgaven, onzekere toekomst’ vastgesteld. 
Met de tweede tussentijdse rapportage 
doet het college verslag van de uitvoering 
van de begroting 2021 en de financiële 
ontwikkeling van de gemeente in de eerste 
acht maanden van 2021. In de afgelopen 
maanden nam het aantal corona-gevacci-
neerden toe en werd langzaam maar zeker 
weer meer mogelijk. Het maatschappelijke 
leven en enkele zwaar getroffen sectoren 
van de economie komen weer op gang. Het 
herstel van de economie werkt ook door 
een de tweede tussentijdse rapportage. De 
behandeling van de Tweede Tussentijdse 
Rapportage in de gemeenteraad is op don-
derdag 11 november 2021. Het hele bericht 
lezen? Kijk op www.gilzerijen.nl. 

Afvaldumping?
Meld het via de BuitenBeterapp. Met deze 
app geeft u met uw smartphone eenvoudig 
en snel problemen die u buiten tegen komt 
door. Stuur een foto mee, zodat we meteen 
zien wat er aan de hand is. Zo kunnen onze 
medewerkers sneller actie ondernemen om 
het probleem op te lossen. Ze hoeven dan 
niet altijd meer ter plekke te gaan kijken; op 
de foto zien ze al waar het om gaat.
Download de app via www.buitenbeter.nl 
of via de appstore. 

Groot onderzoek naar 
koopgedrag. Doet u ook mee?!
De detailhandel is de afgelopen jaren ver-
anderd. Gemeenten en provincies zetten 
zich samen met winkeliers in voor aan-
trekkelijke binnensteden, dorpscentra en 
een compleet winkelaanbod. Om dit zo 
goed mogelijk te doen, is begin september 
in delen van Nederland een groot consu-
mentenonderzoek gestart; het Koopstro-
menonderzoek 2021. Dat onderzoek brengt 
in beeld waar de inwoners kopen en hoe 
tevreden ze zijn over de winkelgebieden. 
Ook onze gemeente doet mee aan het on-
derzoek. I&O Research en bureaus BRO en 
BSP voeren het onderzoek uit. 

Uitnodiging in de bus
In de week van 13 oktober krijgt een groot 
deel van de huishoudens een uitnodiging 

om aan dit onderzoek deel te nemen. Krijgt 
u geen brief, maar wilt u wel graag mee-
doen? Vul dan de vragenlijst in via www.
startvragenlijst.nl/koopgedrag . Dat kan tot 
eind oktober. Onder alle deelnemers aan 
het onderzoek verloten de onderzoekbu-
reaus 100 Horeca Cadeaukaarten van 25 
euro.
Voor meer informatie kijk op  
www.kso2021.nl. 

2e tussentijdse rapportage 2021

Wethouder Sandra Diepstraten van 
Gilze en Rijen, programmamanager 
AED’s Marianne Spoelstra van de 
Hartstichting en stationsmanager 
Armando Marquard onthullen de AED 
op NS-station Gilze-Rijen.

De Uitvang in Rijen is een van de proeflocaties voor een jongerenontmoetingsplek.
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Bekendmakingen

Intrekking voorkeursrecht perceel 
gelegen in bestemmingsplan 
Stationsomgeving Rijen
Het college van de gemeente Gilze en Rij-
en maakt bekend dat zij op 5 oktober 2021 
heeft besloten om het gevestigde voor-
keursrecht, gelegen op perceel Juliana-
straat 117 in Rijen in het bestemmingsplan 
Stationsomgeving Rijen, gedeeltelijk in te 
trekken.

Voor de volledige tekst van deze bekendma-
king verwijzen wij u naar de website www.
officielebekendmakingen.nl. De bekendma-
king is gepubliceerd in het Gemeenteblad 
van 11 oktober 2021. Daar vindt u meer 
informatie over de terinzagelegging van 
het besluit en de mogelijkheden voor het 
indienen van bezwaar.

In verband met de nog geldende corona-
maatregelen ligt het collegebesluit niet op 
het gemeentehuis ter inzage, maar kunt u 
deze uitsluitend raadplegen via onze web-
site www.gilzerijen.nl.

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
Faduma Osman Ikar 00-00-1949
Norman Williams, O. 22-04-1999
Norman Williams, J. 17-09-2019
Egiebor, C.R. 24-02-1994
Egiebor, N. 02-08-2017
Ċerimovic (Zekirovic), F. 25-12-1988
Dimic, Z.  23-08-1991
Dimic, E. 30-08-2016
Zekirovic, D. 16-08-2013
Zekirovic, S. 06-09-2009
Zekirovic, L. 30-05-2008

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
21 september 2021, Wouwerbroek 9, 
5122 GV
verbouwen woning
22 september 2021, Laarspad ong, kavel 
13 (sectie 0 1557), 5126
bouwen vrijstaande woning
22 september 2021, Versterstraat 11, 
5126 BT
kappen 3 bomen
27 september 2021, Nieuwstraat 154, 
5126 CH

kappen 3 bomen
27 september 2021, Zwarte Dijk 41, 
5121 ZA
kappen 1 boom
27 september 2021, Burg. van Poppel-
straat 31, 5126 VA
realiseren oprit
29 september 2021, Laarspad ong, kavel 
24 (sectie O 1544), 5126
bouwen woning
1 oktober 2021, van de Spiegelhof 14, 
5121 HH
plaatsen dakraam
1 oktober 2021, Oude Baan 7 A, 5125 NG
Bouwen nieuwe woning
1 oktober 2021, Oude Baan 9, 5125 NG
realiseren garage annex hobbyruimte

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
28 september 2021, Dongenseweg 40, 
5121 PD
plaatsen zonnewering en terrasschermen
30 september 2021, Haansbergseweg 14, 
5121 LJ
realiseren inrit en verbouwen zijgevel
30 september 2021, Hoeksestraat 6, 
5121 SV
verbouwen woning
5 oktober 2021, Aalstraat 8, 5126 CP
aanleggen 2e inrit

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
23 september 2021, Burgemeester Krol-

laan 2, 2A en 4,  5126 PT
bouwen distributiecentrum, kappen 3 bo-
men en veranderen/aanleggen van 4 uit-
ritten
27 september 2021, Hercules 1, Midden 
Brabant Poort kavels 1-2
bouwen bedrijfsgebouw, hekwerken en 
aanleggen 3 uitritten
28 september 2021, Schoorveken 33, 
5121 NJ
plaatsen dakkapel
28 september 2021, Atalanta 17, 5121 MR
verbreden oprit
29 september 2021, Phantom 4, 6, 8 en 
10, 5126 RJ
bouwen twee gekoppelde bedrijfsgebou-
wen (4 bedrijfsunits), hekwerk en aanleg-
gen 4 uitritten
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
Raadhuisstraat 3, 5126 CK, brandveilig ge-
bruik basisschool (OBS De Wildschut)
De beschikkingen zijn ten opzichte van de 
ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks 
beroep instellen. 

Volledige meldingen
27 september 2021, Kerkstraat 112, 
5126 GD,
asbest saneren

Melding akkoord
28 september 2021, Burgemeester Krol-
laan 2-4, 5126 PT
starten van activiteiten
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk

APV

Besluit vuurwerkverkoop 2021

30 september 2021, Lange Wagenstraat 
61, 5126 BB
verkoopvergunning vuurwerk en toestem-
ming laden en lossen consumentenvuur-
werk

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 28 september 2021, 
Skate Jam op 16 oktober 2021 van 13:00 
uur tot 18:00 uur in Monseigneur Ariens-
straat 21 te Rijen (357543)

Besluit verzonden op 30 september 2021, 
Halloween Parade Rijen op 30 oktober 
2021 van 18:30 uur tot 22:30 uur  in diverse 
straten in Rijen (324158)

Besluit verzonden op 5 oktober 2021, Jaar-
markt Rijen op 19 oktober 2021 van 09:00 
uur tot 15:00 uur in Pastoor Oomenstraat, 
Stationstraat, Hoofdstraat, Wilhelminaplein 
te Rijen (358341)

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


