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Fietsplan in de maak, denk mee!
Fietst u wel eens door onze gemeente? 
Gaat u er bijvoorbeeld graag op uit met 
de racefiets, fietst u iedere dag naar het 
werk of gebruikt u de fiets juist sporadisch? 
Iedereen fietst op een andere manier. Om 
het fietsnetwerk in onze gemeente nog 
aantrekkelijker, veiliger en toegankelijker 
te maken, zijn we onlangs samen met Ro-
yal HaskoningDHV begonnen met het ma-
ken van nieuw fietsbeleid. Want fietsen is 
leuk! Het draagt bij aan de grote thema’s 
van deze tijd zoals duurzaamheid en leef-
baarheid en fietsen is gezond. Voor ieder-
een. Dat willen wij als gemeente natuurlijk 
stimuleren.  

Wat vindt ú belangrijk? 
Inwoners, ondernemers en bezoekers 
willen we daarom graag vragen met ons 
mee te denken en ervaringen te delen. 
Wat vindt u belangrijk? Waarom gebruikt 

u de fiets? Waar ziet u knelpunten en 
kansen? Welke fietsvoorzieningen zou u 
hier bijvoorbeeld graag zien? Via https://
fietsplangilzerijen.ireporting.nl kunt u het 
eerste ontwerpplan alvast eens bekijken. 
Hierin staat op hoofdlijnen wat we van 
plan zijn, pas later werken we het beleid 
uit in projecten. Op deze website leest u 
ook hoe u kunt reageren. Wilt u een bijla-
ge meesturen, bijvoorbeeld een foto? Dan 
kunt u deze e-mailen naar jeroen.winkel-
molen@rhdhv.com. Ook voor vragen kunt 
u bij hem terecht.

Heeft u geen toegang tot een computer, 
maar wilt u wel graag een reactie achter-
laten? Bij de balie van het gemeentehuis 
in Rijen is (tijdens openingstijden) ook een 
papieren versie aanwezig die u door kunt 
nemen. 

Meedenken over het fietsplan voor onze 
gemeente kan tot maandag 22 november 
aanstaande. Veel dank alvast! 

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 26 oktober 2021 en 2 november 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Woningbouwplan Achter de Wildschut telt 
zestien nieuwe woningen
Er is bij de nieuwbouw van basisschool De 
Wildschut in Gilze ruimte om woningen te 
bouwen. Er is een plan gemaakt voor zes-
tien nieuwe woningen. Het college stemt 
in met het woningbouwplan. Hiermee kan 
de ontwikkelaar een omgevingsvergunning 
aanvragen en kunnen de onderhandelingen 
over de verkoop van de bouwgrond worden 
afgerond. Naar verwachting komen de wo-
ningen nog dit jaar in de verkoop en kan de 
bouw begin 2022 starten. Als de woningen 
klaar zijn, kan de gemeente het openbare 
gebied bij de school en de woningen defi-
nitief inrichten.

Regio maakt plan om dakloosheid tegen 
te gaan
Samen met de andere gemeenten in de 
regio Hart van Brabant maken we een plan 
om dakloosheid tegen te gaan. Het college 
heeft de notitie 'Wonen als basis, thuis in 
de wijk' vastgesteld. Daarin is beschreven 
hoe we dakloosheid willen gaan aanpak-
ken. Het college stelt geld beschikbaar om 
het plan samen met woningcorporaties en 
zorgaanbieders in de regio passende woon-
ruimte te maken, zodat minder mensen een 
beroep hoeven te doen op maatschappelij-
ke opvang of op beschermd wonen in een 
instelling. 

Digitaal verlengen rijbewijs vanaf 1 november
Vanaf 1 november kunt u uw rijbewijs on-
line verlengen via de website van de RDW. 
U kunt uw rijbewijs dan na een paar da-
gen tijdens de openingstijden ophalen bij 
het gemeentekantoor in Alphen. Hiervoor 
hoeft u dan geen afspraak te maken.

Kosten
Een rijbewijs verlengen kost € 41,00. Daar 
komen dan nog de kosten van de fotograaf 
bij. Zij bepalen zelf hun tarief.

Erkende fotograaf
Voor het digitaal verlengen van uw rijbe-

wijs moet u een pasfoto laten maken bij 
een erkende fotograaf. Op de website van 
de RDW ( www.rdw.nl/particulier/locatie-
wijzer) staat welke fotografen (of fotocabi-
nes) door het RDW erkend zijn. Bij ons in 
de buurt zijn dat:
- Verhulst Radio en Televisie in Rijen
- Novy Hapers in Gilze
- Sprangers Fotografie in Ulvenhout
- Hugo van den Elshout in Alphen

Er zijn fotografen in onze regio die bij de 
RDW een aanvraag hebben gedaan om er-
kend te worden, zodat zij ook foto’s kunnen 

maken voor het digitaal verlengen van een 
rijbewijs. Als zij die erkenning hebben, ko-
men zij ook in de lijst op de locatiewijzer 
van de RDW te staan. 

Meer informatie?
Op de website van de RDW www.rdw.nl 
(kies voor ‘verlengen rijbewijs’) staat pre-
cies uitgelegd wat u moet doen om uw rij-
bewijs digitaal te verlengen. Er staat ook 
een filmpje op met de uitleg. 

Gezocht: buurtbemiddelaars 
voor een leukere buurt!
Buurtbemiddeling helpt buren bij het zoe-
ken naar een oplossing voor een buren-
conflict waar de buren zelf niet uit komen. 
Dat kan bij een conflict tussen individuele 
buren, maar ook bij groepjes buren die last 
van elkaar hebben. Het kunnen huurders 
zijn, maar ook woningeigenaren. Iedere 
inwoner van onze gemeente kan gebruik 
maken van deze gratis ondersteuning van 
ContourdeTwern.

Buurtbemiddelaar: iets voor u?
Buurtbemiddeling gebeurt door bemidde-
laars. Dat zijn vrijwilligers met levenserva-
ring, compassie en het hart op de goede 
plaats. Zij vinden het leuk om samen met 
buren te zoeken naar een oplossing. Als be-

middelaar volgt u een basistraining van drie 
dagen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot 
bijscholing, bijvoorbeeld in het bemiddelen 
van groepen, het coachen van buren of het 
telefonisch bemiddelen. U krijgt ondersteu-
ning van de coördinator. In groepsbijeen-
komsten kunt u ervaringen uitwisselen met 
andere bemiddelaars.

Helpt u conflicten de wereld uit?
Wilt u bemiddelen tussen buren in een leuk 
team? Hebt u een groot luisterend oor en 
wilt u uw talenten inzetten? Kijk dan op 
www.buurtbemiddelingbrabant.nl en bel 
voor een goed gesprek met Eus van Beijs-
terveldt (06-82362390) of Sil Sanders (06-
83692976) van ContourdeTwern.

Bouw  woningen in Gilze  
Zuid-West kan van start
De bouw van de eerste woningen in Gilze 
Zuid-West kan nu echt starten. De kabels 
en leidingen voor nutsvoorzieningen en ri-
olering zijn aangelegd. De bouwweg tussen 
de Oranjestraat en het bouwterrein is klaar. 
Een mijlpaal voor de toekomstige bewoners 
van de eerste 34 woningen in de nieuwe 
woonwijk Laarspad, ontwikkelaar Ruimte 
voor Ruimte en de gemeente. Zij vierden 
dit door gezamenlijk een boom te planten. 
De boom staat straks ten zuiden van het 
toekomstige voetbalveldje in de nieuwe 
woonwijk. Wethouder Sandra Diepstraten 
was aanwezig om de nieuwe bewoners te 
feliciteren. In totaal komen er in plan Laar-
spad 57 woningen. Deze worden in twee 
fasen gebouwd. In de eerste fase gaat het 
om 34 woningen, die alle zijn verkocht. De 
overige bouwkavels komen binnenkort in 

de verkoop. Alle kavels worden middels 
inschrijving en loting toegedeeld. 

Voor wie interesse heeft; houd de website 
www.ruimtevoorruimte.com in de gaten.

Duurzaam op pad? Gebruik een 
elektrische deelscooter!
Afgelopen week plaatste deelvervoerbe-
drijf GO Sharing zo’n 35 elektrische deel-
scooters in de gemeente Gilze en Rijen. 
Een duurzaam alternatief voor ritjes met 
de auto. 

De deelscooters zijn voor iedereen te ge-
bruiken. Je zoekt, reserveert en betaalt via 
een app op je telefoon. Meer weten? Kijk 
op www.gilzerijen.nl/deelscooters

Provincie treft bouwvoorbereidingen rondom 
spoorwegovergang N631
Er komt een tunnel in de plaats van de 
spoorwegovergang voor de provinciale 
weg N631 bij Rijen (Vijf Eiken). Vanaf 8 
november treft de provincie rondom de 
spoorwegovergang de eerste voorberei-
dingen voor de aanleg van de tunnel. Om 
plaats te maken voor de aanleg van een 
bouwterrein voor ProRail en een tijdelijke 

bypass (omleiding) voor het verkeer, kapt 
de provincie een aantal bomen. Voor elke 
boom die verdwijnt, komt er een nieuwe 
boom in de gemeente. De nieuwe bomen 
worden straks rondom de tunnel en elders 
in de gemeente geplant. Meer weten over 
de werkzaamheden of de aanleg van de 
tunnel? Kijk dan op www.brabant.nl/n631.

Bespaart u ook op uw energie-
rekening komende winter?

Ons gladheids-
bestrijdings- 
team is er 
klaar voor!
De buitendienst bereidde zich afgelopen 
weken voor op de gladheidsbestrijding. 
Alle afspraken staan in het gladheidsbe-
strijdingsplan. Het strooizout is aangevuld, 
het materiaal is getest en de strooiroutes 
zijn bekend. Doorgaande verbindingsrou-
tes, busroutes en doorgaande fietspaden 
hebben voorrang. 
Zodra het nodig is 
gaan de mannen van de 
buitendienst goed voor-
bereid op pad. We 
zetten de gladheids-
bestrijding in van 
1 november tot 31 maart. 

Benieuwd waar ze als eerste gaan strooien? 
Kijk op www.baarle-nassau.nl/wegen
www.gilzerijen.nl/wegen

Gemeente verruimt 
mogelijkheden starterslening 
voor eerste eigen woning
Met de starterslening helpen we starters op 
de woningmarkt om een woning te kopen. 
Om meer starters de mogelijkheden te ge-
ven gebruik te maken van de starterslening 
verhogen we de starterslening. Het maxi-
male koopbedrag van de starterslening stel-
len we gelijk aan de vastgestelde grens van 
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
Dat is € 325.000,00. Daarnaast verhogen 
we het bedrag van de starterslening naar  

€ 50.000,00. Wethouder Sandra Diep-
straten (wonen) over het besluit van de 
gemeenteraad: “Net als overal in het land 
zien we dat starters het moeilijk hebben in 
onze gemeente. Met de verruiming van de 
mogelijkheden van de starterslening bie-
den we hen een steun in de rug om een 
eerste woning te kunnen kopen.”  
Kijk op www.gilzerijen.nl voor het hele be-
richt.

Begrotingsvergadering 
op 11 november 2021
Op donderdag 11 november a.s. bespreekt 
de gemeenteraad de begroting voor 2022. 
We beginnen al om 16.30 uur. De agenda 
met bijlagen voor deze vergadering vindt 
u op http://gilzerijen.raadsinformatie.nl/.
U bent welkom in het gemeentehuis om die 
vergadering bij te wonen. 
Vanwege de nieuwste maatregelen tegen 
het coronavirus is het dragen van een 
mondkapje verplicht in openbare ruimten 
(bij verplaatsingen). Ook hanteren we de 
1,5 meter maatregel.
Wilt u aanwezig zijn? Dan vragen wij u om 
u vooraf aan te melden via griffie@gilze-

rijen.nl. Dat doen we om zicht te houden 
op het aantal aanwezigen en iedereen een 
zitplaats aan te kunnen bieden. Aanmelden 
kan tot 12.00 uur op de dag van de verga-
dering. 
Wilt u inspreken? Neem dan contact op 
met de griffier via e-mail  saskia.van.dijk@
gilzerijen.nl
U kunt nog steeds rechtstreeks meekijken 
en luisteren via  http://gilzerijen.raadsin-
formatie.nl/  
U kunt de gemeenteraad ook volgen op 
facebook.com/gemeenteraadgilzerijen  en 
twitter.com/raadgilzerijen 

Energie besparen? Gemeente Gilze en Rijen 
deelt gratis cadeaubonnen uit ter waarde 
van €60 voor o.a. tochtstrips, radiatorfolie 
en ledlampen.
Bekijk alle deelnemende winkels en de 
producten waarvoor u de cadeaubon kunt 

gebruiken op www.regionaalenergieloket.
nl/cadeaubon
P.S. Combineer dit nu met een gratis warm-
tescan van uw woning door Energie Gilze 
en Rijen.  Meer informatie vindt u op www.
gilzerijen.nl
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Bekendmakingen

Verkeersbesluiten
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om in 
de onderstaande straten twee parkeervak-
ken aan te wijzen die alleen mogen worden 
gebruikt voor het opladen van elektrische 
voertuigen:
- In de Clara Wichmannstraat (naast Marga 

Klompélaan 115) in Rijen 
- In de Schoutstraat (voor huisnummer 28) 

in Rijen
- In de Alphenseweg (tegenover huisnum-

mer 54) in Gilze 
- In het Blokske (tegenover huisnummer 

25) in Molenschot. 

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via publicatie op www.officielebekendma-
kingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening aan-
vragen.
U vindt alle volledige officiële bekendma-
kingen op www.gilzerijen.nl/bekendma-
kingen.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Gerdinahof 21, 5126 GJ te 
Gilze. Hierbij is rekening gehouden met ar-
tikel 18, eerste lid onder d, van de Wegen-
verkeerswet 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. 

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 on-
bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 

niet meer wonen op het adres waar ze vol-
gens de BRP staan ingeschreven.

Met ingang van 13 oktober 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Faduma Osman Ikar 00-00-1949
Norman Williams, O. 22-04-1999
Egiebor Christ, R. 24-02-1994
Norman Williams, J. 17-09-2019
Egiebor, N. 02-08-2017
Ċerimovic (Zekirovic), F. 25-12-1988
Dimic, Z.  23-08-1991
Zekirovic, D. 16-08-2013
Zekirovic, S. 06-09-2009
Zekirovic, L. 30-05-2008
Dimic, E. 30-08-2016

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
18 oktober 2021, De Uitvang 1, 5121 RB
plaatsen hekwerk
20 oktober 2021, Pieter Breughelhof 3, 
5121 EW
overkappen winkelwagensluis
21 oktober 2021, Jo van Ammersstraat 3, 
5122 CK
verbreden inrit
28 oktober 2021, Laarspad kavel 32, Gilze
bouwen woning
29 oktober 2021, Molenakkerweg 15, 
5126 NV
veranderen van de inrichting (revisie)
29 oktober 2021, Laarspad kavel 7, 
5126 GR
bouwen woning
29 oktober 2021, Schaapsdijk 7, 5126 PK
plaatsen tijdelijke woonunit
29 oktober 2021, Alphensebaan 15, 
5126 PR
bouwen woning
31 oktober 2021, Oude Baan 2, 5125 NG
plaatsen zonnepanelen op weiland
29 oktober 2021, Bongelakker 68, 5122 GP
verbouwen woning
1 november 2021, Statenlaan 6, 5121 HD
vervangen buitengevel en isoleren woning
1 november 2021, Strijp 8, 5126 WR
aanbouwen van garage en carport aan 
woonhuis

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 oktober 2021, Oosterhoutseweg/Sport-
parkweg in Rijen, GZE A 8861, 8720, 4061 
(21ZK04252)
kappen bomen
21 oktober 2021, Leibeemd 52, 5121 RP
plaatsen dakkapel
21 oktober 2021, Spoorlaan Noord 92,  
5121 WX 
plaatsen van tijdelijke tent 
26 oktober 2021, Oosterhoutseweg 55, 
5121 RE
slopen zalencentrum en aanhelen bestaan-
de bebouwing

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
27 oktober 2021, Oude Baan 9, 5125 NG
realiseren garage annex hobbyruimte

Mededeling start  
m.e.r.-procedure 
Smits BV, Mosstraat 25 en 36 te Rijen

Smits B.V. te Rijen is voornemens om een 
aanvraag omgevingsvergunning en een ver-
zoek tot wijziging van het bestemmingsplan 
in te dienen voor het veranderen en uitbrei-
den van haar veehouderij aan de Mosstraat 
25 en 36 te Rijen. 
Het initiatief betreft het beëindigen en 
slopen van de varkenshouderij en het ter 
plaatse van de Mosstraat 25 oprichten van 
een pluimveehouderij voor het houden van 
20.000 leghennen en 60.000 opfok-hennen. 
Daarvoor moet voorafgaand een m.e.r.-pro-
cedure doorlopen worden. 

Waar kunt u de Mededeling inzien?
Gedurende de inspraakperiode van don-
derdag 4 november tot en met woensdag 
15 december 2021 ligt de Mededeling voor 
iedereen ter inzage op het gemeentekan-
toor van de gemeente Gilze en Rijen. Voor 
de locatie, tijdstippen en dagen waarop u 
de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar 
de website van de gemeente. 

Hoe kunt u uw reactie geven?
Een ieder kan zijn of haar zienswijzen of 
opmerkingen gedurende de inspraakpe-
riode insturen door deze te richten aan: 
Omgevingsdienst Midden- en West-Bra-

bant, Postbus 75, 5000 AB Tilburg, onder 
vermelding van: MER, Smits B.V., Mosstraat 
25 Rijen, omwb zaaknummer 2021-040747.
Graag in uw reactie specifiek aangeven over 
welk hoofdstuk, paragraaf of bijlage uw op-
merking gaat.

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
21 oktober 2021, Polanenhof 5, 5121 BL
verbouwen woning
22 oktober 2021, Bavelseweg 5A, 5126 NL
aanleggen tweede uitrit en verwijderen 
bestaande uitrit
26 oktober 2021, Nieuwstraat 154, 
5126 CH
kappen 3 bomen (deels vergunningvrij)
26 oktober 2021, Oranjestraat 72, 5126 BR
aan- en opbouw aan woning
26 oktober 2021, Hoofdstraat 80, 5121 JG
aanpassen voorgevel
27 oktober 2021, Oude Baan 9, 5125 NG
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en aanleggen uitrit
27 oktober 2021, Raadhuistraat 5, 5126 CK
verbouwing kinderdagverblijf
2 november 2021, Heistraat 39, 5121 JK 
plaatsen van nieuwe erfafscheiding
3 november 2021, Venneweg 24, 5121 RA
uitbouwen woning
3 november 2021, Rembrandtlaan 52, 
5121 WL 
plaatsen verlichte gevelbelettering en vlag-
genmast

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
22 oktober 2021, Horst 23, 5126 BZ
asbest verwijderen
22 oktober 2021, Burgemeester Krollaan 
2, 5126 PT
asbest verwijderen
22 oktober 2021, Prinsenbosch 3A, 3B, 4A, 
4B, 5A, 5B, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20 en 21 
5126 ND
verwijderen asbest en gedeeltelijk sloop 
t.b.v. de renovatie
26 oktober 2021, Oosterhoutseweg 55, 
5121 RE
slopen achterste gedeelte (feestzalen)
27 oktober 2021, Prinsenbosch 69, 
5126 ND
slopen verbindingsgebouw 69
3 november 2021, Bavelseweg 5a, 5126 NL
verwijderen mestkelder

APV

Besluit vuurwerkverkoop 2021
26 oktober 2021, Zwarte Dijk 60, 5121 ZC
verkoop en opslaan consumentenvuurwerk

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 21 oktober 2021, 
verlening APV ontheffing, inrichten bouw-
plaats, van 3 januari 2022 tot en met 11 
maart 2022, adres Pastoor Janssenstraat in 
Gilze. (zaaknummer 361325).
 
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. 

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Cross For The Crocus 2022 op 13 februari 
2022 van 08:00 uur tot 14:00 uur in Rijen.
Optocht Sint op 14 november 2021 van 
13:00 uur tot 15:00 uur in Gilze.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 21 oktober 2021, Ac-
tieweek veilige schoolomgeving van 1 t/m 
5 november 2021 van 8:10 tot 8:35 uur en 
van 14:35 tot 15:00 uur in Rijen (361255)

Besluit verzonden op 28 oktober 2021, 
Q-Music the Party Fout! op 6 november 
2021 van 20:00 uur tot 00:00 uur in sporthal 
Achter de Tuintjes te Gilze (355125)

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Q-Music the Party Fout! in 
sporthal Achter de Tuintjes te Gilze op 6 no-
vember 2021 van 20:00 uur tot 23:45 uur.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


