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Oproep aan alle bedrijven in Gilze en Rijen: 
welke ondernemer krijgt een Groene Pluim?
Stichting De Groene Pluim stimuleert on-
dernemers in heel Nederland om duur-
zaam te ondernemen. Door hen te belo-
nen! Voldoet u als ondernemer ook aan 
een aantal criteria, dan ontvangt u een 
Groene Pluim. Dat kost niets en levert u 
veel inspiratie, goede publiciteit en vooral 
een warm hart. 
Via De Groene Pluim worden deze bedrij-
ven in het zonnetje gezet. Medio februari 
organiseert wethouder Ariana Zwarts in 
Gilze en Rijen samen met haar collega Nico 
Sommen van Baarle-Nassau, een Groene 
Pluim-uitreiking. Ondernemers uit beide 
gemeenten presenteren dan hun koplo-
pers op weg naar een betere wereld. 
De Groene Pluim is een landelijk initia-
tief met inmiddels ruim 260 aangesloten 

bedrijven en 32 Groene Pluimhouders. 
Wethouder Zwarts: “We weten dat er nog 
veel bedrijven in deze regio in aanmer-
king komen voor een Groene Pluim. Gooi 
de schuchterheid van u af en meld u aan.” 
Want juist door te vertellen en vooral te la-
ten zien wat u gedaan hebt met duurzaam 
ondernemen, kunnen andere onderne-
mers leren van uw ervaring. En zo ontwik-
kelen we toekomstbestendig ondernemen 
verder in onze gemeente.

Global Goals
Als richtsnoer gelden de global goals, ook 
wel SDG´s genoemd, van de Verenigde Na-
ties. Deze Sustainable Development Goals 
zijn ook uitgangspunt voor het duurzaam-
heidsbeleid van Gilze en Rijen.

Aanmelden? 
Bedrijven in onze gemeente kunnen zich 
aanmelden tot en met 25 december. Hebt 
u zich al eerder aangemeld bij de Groene 
Pluim? Dan is het niet nodig dat nogmaals 
te doen (het mag uiteraard wel). Aanmel-
den kan via www.degroenepluim.nl

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 23 en 30 november 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Raadsvoorstel om voorbereidingen 
herinrichting Wilhelminaplein in Rijen te 
starten
Het college vraagt de gemeenteraad om 
een budget van € 106.000,- exclusief btw 
beschikbaar te stellen voor de voorbe-
reidingen van de herinrichting Wilhelmi-
naplein te Rijen. Met dit budget huurt de 
gemeente een adviesbureau in om samen 
met inwoners en de gemeente een ont-
werp te maken voor de inrichting van het 
openbaar gebied. Uitgangspunt is dat het 
plein straks uitnodigt om elkaar te ontmoe-
ten. Voor de openbare ruimte zetten we 
in op een duurzame, inclusieve inrichting 
met aandacht voor groen en gevarieerde 
aanplant. De nieuwe inrichting moet straks 
verkoeling bieden en langer water vasthou-
den. De nieuwe inrichting wordt aangelegd 
nadat aan de oostzijde van het Wilhelmi-
naplein winkelvoorzieningen en apparte-
menten zijn gebouwd.

Raadsvoorstel financiële bijdrage aan 
weekendbusverbinding van en naar Gilze 
en AZC Gilze
Na overleg met de vervoerder Arriva heeft 
de provincie besloten de weekendlijn tus-

sen Gilze/AZC en NS-station Gilze-Rijen uit 
de dienstregeling te schrappen. De provin-
cie heeft aangeboden om een alternatieve 
voorziening te organiseren. Om dit te doen, 
heeft de provincie het COA en de gemeente 
gevraagd om een financiële bijdrage. Het 
college stelt de gemeenteraad voor om ge-
durende twee jaar een financiële bijdrage 
te leveren.

College stemt in met uitwerken voorlopig 
ontwerp herinrichting Hulten
Inwoners en gemeente zetten in 2022 de 
volgende stap om Hulten autoluw te maken 
en anders in te richten. Het is de bedoeling 
om op basis van een schetsontwerp te ko-
men tot een voorlopig ontwerp.
Het college stemt in met de projectdoelstel-
lingen en het verkeerskundige onderzoek 
van oktober 2021. Voor deze voorbereidin-
gen stelde de gemeenteraad 200.000 euro 
beschikbaar. Hulten autoluw maken is mo-
gelijk, omdat de provincie de N282 anders 
inricht en niet meer door Hulten laat gaan. 
De werkzaamheden aan de N282 starten 
eind 2022.

Bloemrijke bermen tegen de eikenprocessierups
We pakken de overlast door de eikenpro-
cessierups steeds meer op een natuurlijke 
manier aan. Waar het kan, spuiten we niet 
met een biologisch bestrijdingsmiddel, 
maar geven we de natuur meer ruimte.  
Daarom hebben we in de afgelopen we-
ken ruim drie kilometer berm ingezaaid 
met een speciaal bloemenmengsel dat 
sluipwespen en sluipvliegen aantrekt. Deze 
insecten leggen eitjes in de eikenprocessie-
rupsen, waardoor deze uiteindelijk sterven 
en zich niet voortplanten. 

Waarom nu al zaaien?
Het zaaien gebeurt nu, zodat de zaadjes 
zich in het voorjaar kunnen ontwikkelen tot 
een bloemrijke berm. Bij het zaaien hebben 
we zichthoeken op kruispunten en meter-
stroken langs de weg vrijgehouden. Zo is 
de berm in het voorjaar bloemrijk, maar  
ook veilig. Vorig jaar zaaiden we ook al vijf 
locaties in met bloemmengsels en planten 
we bosplantsoen.

De bloemrijke bermen helpen in de aanpak 
van de eikenprocessierups, maar dragen 
ook bij aan meer biodiversiteit. Meer soor-
ten bloemen trekken meer insecten aan. En 
niet te vergeten, het ziet er natuurlijk ook 
gewoon mooi uit.

Benieuwd welke bermen we hebben 
ingezaaid? 
We zaaiden delen van bermen in, in Gilze 
bij de Nerhoven, zuidkant van de Waran-
de, zuidkant van de Burgemeester Krollaan, 
Klein Heike, Chaamseweg, Lammerweg en 
de Raakeindsekerkweg. In Rijen zaaiden we 
delen van de Korte Rekken, Schorsstraat en 
Flaassendijk in. In Molenschot hoek Kapel-
straat/Groenstraat en Broekstraat/Lijn-
donk. De NLGR dacht mee over geschikte 
locaties.

Nestkastjes nu al schoonmaken
Ook de NLGR (Natuur- en Landschapsver-
eniging Gilze Rijen) helpt mee de over-

last door de eikenprocessierups tegen te 
gaan. De vereniging heeft het afgelopen 
jaar ruim 500 nestkastjes voor mezen en 
de boomklevers opgehangen. Dit zijn na-
tuurlijke vijanden van de eikenprocessie-
rups. De vereniging heeft deze kastjes de 
afgelopen weken schoongemaakt voor een 
nieuw nestje in het voorjaar. Hebt u zelf ook 
nestkastjes in de tuin? Maak deze dan nu 
al schoon.

Filmpje drugsoverlast

Recreatiewoning in Molenschot 
gesloten na vondst van 2 kilo 
harddrugs en vuurwapen
Burgemeester Derk Alssema heeft beslo-
ten een recreatiewoning op recreatiepark 
Brabantse Weelde in Molenschot  voor  6 
maanden te sluiten omdat de Opiumwet is 
overtreden.  Op 25 oktober 2021 vond de 
politie in de desbetreffende woning onge-
veer 2 kilogram cocaïne en een vuurwapen. 
Daarbij werd een man aangehouden.
 
Het is verboden om deze woning te be-
treden tot 6 juni 2022. Met deze tijdelijke 
sluiting maken we een eind aan drugsover-
last vanuit deze locatie. We hebben omwo-
nenden per brief geïnformeerd over deze 
maatregel. 

Melden helpt!
Drugs gaan gepaard met overlast, criminali-
teit en brandgevaar. De gemeente Gilze en 
Rijen, Enexis en de politie gaan dit zoveel 
mogelijk tegen. De hulp van u als inwoner 
helpt daarbij. Burgemeester Alssema roept 

daarom de inwoners van gemeente Gilze 
en Rijen op om het te melden, als zij drugs-
overlast ervaren. 

Dat kan bij de politie via telefoonnummer 
0900-8844. Het kan ook geheel anoniem 
via Meld Misdaad Anoniem (telefoonnum-
mer 0800-7000). Deze onafhankelijke meld-
lijn stuurt de meldingen daarna door naar 
de politie en gemeente Gilze en Rijen.

Het bericht hierboven toont het maar weer 
aan. Drugsoverlast is een groot probleem.  
Om daar aandacht voor te vragen hebben 
we samen met de politie een filmpje ge-
maakt.
Dit kan namelijk ook bij u in de buurt ge-
beuren! U kunt het filmpje terugkijken op 
youtu.be/8edqdifZWsY

Wilt u meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 met een nieuwe politieke partij?
Dan kunt u tot en met 20 december 2021 de partijnaam laten re-
gistreren. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. De naam van de partij komt dan 
bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. 

Ook zonder geregistreerde partijnaam kan een nieuwe partij mee-
doen aan de verkiezingen. Maar dan met een ‘blanco lijst’, zonder 
naam. Kijk voor meer informatie over het registreren van een par-
tijnaam op www.gilzerijen.nl/informatie-voor-politieke-partijen. 

Laat kandidatenlijsten vooraf controleren
Nieuwe partijen moeten op 31 januari 2022 hun kandidatenlijs-
ten inleveren. Deze lijsten moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Daarom is het goed om de lijsten vooraf te laten contro-

leren door Team Burgerzaken. Dit kan op afspraak tijdens de voor 
inlever-momenten op:
- Woensdag 22 december 2021 (9.00 uur – 17.00 uur) 
- Woensdag 13 januari 2022 (9.00 uur – 17.00 uur)

U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14 0161. U kunt 
op één of op beide voor inlever-momenten langskomen, en dit is 
niet verplicht. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met Team Burgerzaken van de 
gemeente. Dat kan per e-mail naar verkiezingenglr@abg.nl 
of bel naar 14 0161. 
Of kijk op www.gilzerijen.nl/informatie-voor-politieke-partijen. 

Maczektunnel in Rijen is 10 december afgesloten 
voor aanleg fietsbrug
Op vrijdag 10 december is de onderdoor-
gang van de Generaal Maczektunnel geslo-
ten van 6.00 uur tot 17.00 uur. Er is een 
omleidingsroute. Volg hiervoor de gele om-
leidingsborden. De aannemer monteert de 
leuningen van de nieuwe fietsbrug voor de 
snelfietsroute tussen Rijen en Tilburg. Daar-
naast doet de gemeente werkzaamheden 
rondom en bij de tunnel. 

Auto- en fietsverkeer volgt voor de omlei-
ding de gele omleidingsborden. De omlei-
ding loopt via de Ericssonstraat, de Julia-
nastraat, de Stationsstraat, de Constance 
Gerlingsstraat en de Mary Zeldenrustlaan. 
Na twee eerdere afsluitingen is dit de laat-
ste door werkzaamheden aan de fietsbrug. 
Kijk voor vragen op www.snelfietsroute.
com. Of neem contact op met Fleur Kuijper,
omgevingsmanager van Ballast Nedam via 
info@snelfietsroute.com of 06-30738050.

Kerstboomnet bij het restafval 
De feestdagen komen eraan. Voor veel 
mensen de tijd om een mooie kerstboom 
te kopen.
De kerstboom is vaak verpakt in een net 
dat nodig is om de boom makkelijk te 

vervoeren.  Gooi dit net bij het restafval. 
Wanneer u dit net bij het PMD gooit, lopen 
de machines die het plastic sorteren vast. 
Bedankt voor uw medewerking en alvast 
fijne feestdagen!
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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
Dursun, B. 15-11-1991
Çaylak, F.  13-07-1990
Çaylak, D.  20-06-2017

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.

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Rijksweg 111 in Rijen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Rijksweg 111’ in Rijen ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 1 december 2021 gepubli-
ceerd op www.officielebekendmakingen.
nl. Iedereen krijgt van 2 december 2021 tot 
en met 12 januari 2022 de mogelijkheid om 
een zienswijze in te dienen. 
U kunt het plan ook bekijken op de web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IM-

RO-nummer is NL.IMRO.0748.bpRijkswg-
111-ON01. Als u het bestemmingsplan 
wilt inzien maakt u een afspraak, digitaal 
via www.gilzerijen.nl of door te bellen naar 
ons algemene nummer 14 0161. 

Attendering bekendmaking 
vaststelling wijzigingsplan 
Heistraat 5A 
Het college van de gemeente Gilze en Rijen 
heeft op 16 november 2021 het wijzigings-
plan Heistraat 5A vastgesteld. Dit besluit 
hebben wij op 23 november 2021 gepu-
bliceerd via www.officielebekendmakin-
gen.nl. Belanghebbenden kunnen van 23 
november 2021 tot en met 3 januari 2022 
beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. U kunt 
het plan bekijken op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-
-nummer is NL.IMRO.0784.WPHeistraat5A-
-VG01. Voor nadere informatie verwijzen 
wij u naar onze website www.gilzerijen.nl. .

Attendering bekendmaking 
vaststelling wijzigingsplan 
Nieuwstraat 51A
Het college van de gemeente Gilze en Rij-
en heeft op 23 november 2021 het wijzi-
gingsplan Nieuwstraat 51A vastgesteld. 
Dit besluit hebben wij op 30 november 
gepubliceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden kunnen van 
30 november 2021 tot en met 10 januari 
2021 beroep instellen bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.WPNieuw-
straat51A-VG01. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar onze website www.
gilzerijen.nl. 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
17 november 2021, Heideweg 4, 5124 NH
kappen 3 bomen
18 november 2021, Prinsenbosch nabij ge-
bouwen 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 
21 en 22 (fase 2A en 2B) 5126 ND
kappen 64 bomen

18 november 2021, Oranjestraat 92-94, 
5126 BR
verlagen stoep
23 november 2021, Nieuwstraat 22, 
5126 CE
plaatsen afhang
22 november 2021, Speelbos sectie H 2446
aanleggen half verhard pad in Speelbos 
(21ZK04616)
26 november 2021, Rijksweg 6, 5125 NA
kappen boom
26 november 2021, Beatrixstraat 3, 
5121 XG
kappen boom
29 november 2021, Laarspad ong. (kavel 
26) Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit
30 november 2021, Roggeveld 25, (Laars-
pad kavel 12) Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit 
(21ZK04645)

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 omgevings-
vergunning verlengd
26 november 2021, Tarweveld 13 Gilze 
(Laarspad kavel 24)
bouwen woning en aanleggen uitrit
26 november 2021, Roggeveld 29 in Gilze 
(Laarspad kavel 9)
bouwen woning en aanleggen inrit

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
25 november 2021, Ridderstraat 31, 
5126 BG
realiseren aanbouw
30 november 2021, van de Spiegelhof 14, 
5121 HH
plaatsen dakraam

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
18 november 2021, Prinsenbosch 69, 
5126 ND
het slopen verbindingsgebouw 69 en zend-

mast (fase 2C)
19 november 2021, Prinsenbosch 66-69 , 
5126 ND
kappen 25 bomen
24 november 2021, Oosterhoutseweg 55, 
5121 RE
slopen zalencentrum en aanhelen bestaan-
de bebouwing
25 november 2021, Belle van Zuylenstraat 
15, 5122 LG
plaatsen dakkapel
25 november 2021, Altenaweg 11, 5126 PS
herbouwen paardenstal
26 november 2021, Pastoor Oomenstraat 
16, 5121 EN
rooien boom
30 november 2021, Nieuwe Maastricht-
sebaan 0 in GILZE Perceel: E 918,919,91
2,914,913,1186,686,506, 1155, 1185 en F 
730, 922
aanplanten bos

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
18 november 2021, Prinsenbosch 69, 
5126 ND
slopen zendmast nabij gebouw 69
17 november 2021, Leibeemd 32, 5121 SL
verwijderen asbest
19 november 2021, Veenstraat 79, 
5124 NC
saneren asbest
26 november 2021, Alphensebaan 15, 
5126 PR
slopen bestaande bebouwing
30 november 2021, Den Dries 27, 5126 EC
saneren asbest

APV

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Carnaval Gilze 2022 op 27 en 28 februari 
2022 en 1 maart 2022 in Gilze

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 25 november 2021, 
verlening APV ontheffing, afzetten par-
keerplaatsen t.b.v. fietsenstalling, van 

29 november 2021 t/m 14 januari 2022, 
adres Kerkstraat 98 in Gilze (zaaknummer 
365254).
 
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. 

Collectieve festiviteiten
De Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) biedt de mogelijkheid om dagen aan 
te wijzen waarop artikelen uit het Activi-
teitenbesluit milieubeheer die betrekking 
hebben op geluidshinder, niet gelden. De 
aanwijzing van de collectieve festiviteiten 
geldt uitsluitend voor horeca-, sport- en 
recreatie-inrichtingen.
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op basis van artikel 4:2 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening besloten 
om voor het kalenderjaar 2022 de volgende 
dagen aan te wijzen.
- Carnaval (25, 26, 27, 28 februari en 1 

maart);
- Viering van Koningsnacht (26 april 2022);
- Viering van Koningsdag (27 april 2022);
- Mollebosfist (4-5-6 juni 2022 Gilze);
- Wielerweekend (18 en 19 juni 2022 Gilze);
- Ronde van de Leren Zool (25 juni of 2 juli 

of 9 juli 2022, Rijen);
- Kermis in Molenschot (28, 29, 30 en 31 

juli 2022)
- KPJ feestweekend (19, 20 en 21 augustus 

2022 Gilze).
- Kermis (16, 17, 18, 22 en 23 oktober 2022 

Rijen);
- Kermis (2, 3, 4, 8 en 9 oktober 2022 Gilze).

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


