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Het college wenst u fijne feestdagen, in goede 
gezondheid, met aandacht voor elkaar!
Wat zijn de plannen deze feestdagen? Normaal gesproken 
een vraag waar we met familie en vrienden al weken van 
tevoren over nadenken. Leuke plannen worden gemaakt 
en gezellige momenten in de agenda genoteerd. Nu is het 
vooral een vraag die hoofdbrekens oplevert vanwege de 
coronamaatregelen. Zo geldt onder andere voor thuisbe-
zoek op dit moment een dringend advies van maximaal 
vier gasten vanaf 13 jaar. Dat betekent: kerst en oudjaar 
vieren in kleine kring. Niet iedereen heeft de ruimte om een 
eindejaarsfeest op anderhalve meter te organiseren en zo 
moeten veel mensen de plannen voor de feestdagen weer 
aanpassen. 

Sinds afgelopen weekend zitten we plots weer in een lock-
down. We weten waar we het voor doen, toch doet het zeer. 
Juist in een jaar waarin al veel van iedereen is gevraagd. 
Denk aan de ondernemers, verenigingen, onderwijs, cul-
tuursector en de zorg. Kerst en oudjaar zijn en blijven fees-
ten van betekenis. Tijdens de feestdagen zoeken we vaak 
de warmte op van de mensen die ons dierbaar zijn. Toch 
is de oproep; vier het verstandig en laat u inspireren door 
activiteiten van anderen. Wie weet ontstaat zo een nieuwe, 
passende eindejaarstraditie of alternatieve manier om kerst 

samen te beleven. 

Zoals gezegd; de feestdagen vier je niet alleen. Zullen we 
dit jaar extra denken aan mensen die alleen zijn? Juist nu 
kan een kerstkaartje, telefoontje of persoonlijke wens het 
verschil maken. Doet u mee?

Ik wens u namens het college fijne feestdagen, in goede 
gezondheid, met aandacht voor elkaar!

Burgemeester Derk Alssema

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 14 december 2021. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Gemeente start subsidieregeling voor 
kosten naleving controleplicht corona-
toegangsbewijzen
Op verschillende plekken in de gemeen-
te geldt een controleplicht op corona-
toegangsbewijzen. Horecaondernemers, 
evenementenorganisatoren, sportvereni-
gingen/sportaccommodaties en culturele 
centra maken extra kosten om te voldoen 
aan de controleplicht. Het Rijk heeft geld 
beschikbaar gesteld om hen tegemoet te 
komen in de kosten. Het college stelt de be-
leidsregels en het aanvraagformulier voor 
deze subsidieregeling vast. En het besluit 
de subsidie te verstrekken op basis van een 
evenredige verdeling van het totaal subsi-
diebedrag over de aanvragen die de ge-
meente ontvangt tot met 12 januari 2022.

College vraagt krediet voor uitvoering 
deel 1 Rijen Noord Oost duurzame 
herinrichting
Het college stelt de gemeenteraad voor 

een krediet beschikbaar te stellen van  
€ 1.240.000 voor de uitvoering van deel-
project 1 (Riekevoort en Mosselaar) binnen 
het project ‘Rijen Noord Oost duurzame 
herinrichting’. Er is samen met inwoners 
een definitief ontwerp gemaakt. Het geld 
is nodig de riolering aan te passen en de 
straten opnieuw in te richten.

Bestemmingsplan voor 375 nieuwe 
woningen in Rijen naar gemeenteraad
Het college stelt de gemeenteraad voor om 
het bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ ge-
wijzigd vast te stellen en om de grenzen van 
de bebouwde kom van Rijen te verleggen.  
De nieuwe woonwijk Tussen de Leijen krijgt 
in totaal 375 nieuwe woningen en komt in 
het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, 
Zwarte Dijk en de Mosstraat. 

College ziet toekomst groeituin 
aan Den Overkaent in Gilze
Als het aan het college ligt, verhuist de 
Groeituin Floralia in de tweede helft van 
2022 naar siertuin Den Overkaent in Gilze. 
Hierover is overeenstemming bereikt met 
de eigenaar van de siertuin, Henk Goeijers. 
Het college vraagt de gemeenteraad om in 
te stemmen met de verplaatsing naar de 
Strijp in Gilze en voor de aankoop van de 
siertuin geld beschikbaar te stellen.

“Groeituin Floralia is in de afgelopen jaren 
een waardevolle plek gebleken waar inwo-
ners met een grote afstand tot de maat-
schappij kunnen toewerken naar een waar-
devol en zelfstandig bestaan. De overgang 
naar de huidige siertuin biedt daarnaast 
ook de ruimte om de groeituin verder te 
ontwikkelen. Dat is een belangrijk doel in 
de komende jaren. Ook voor de eigenaar 
van de siertuin biedt het uitkomst. Hij kan 

de siertuin met een gerust hart overdragen 
in de wetenschap dat er dankbaar gebruik 
wordt gemaakt van de prachtige tuin die 
hij gecreëerd heeft.”, licht wethouder Aria-
ne Zwarts toe. Lees op onze website www.
gilzerijen.nl meer over deze ontwikkeling 
en de persoonlijke toelichting van Henk 
Goeijers.

Verknal het 
niet voor 
elkaar!
Ook dit jaar heeft de rijksoverheid een 
vuurwerkverbod ingesteld.

Houd je aan het vuurwerkverbod en voor-
kom dat de druk op de zorg te hoog wordt.
Ervaart u toch overlast van vuurwerk in de 
aanloop van Oudjaar? Neem dan contact 
op met de politie via 0900-8844.

Meld vuurwerkvandalisme zoals kapotte 
prullenbakken via de BuitenBeterapp.

Kerstboominzameling woensdag 5 januari
Op woensdag 5 januari houden we een kerstboominzameling.  Voor 
elke kerstboom die je bij ons brengt krijg je € 0,50. Houd je wel aan 
de dan geldende coronamaatregelen.

Waar moeten we ons aan houden?
Houd je bij het inleveren van de bomen aan de volgende regels:
- Je mag maximaal met twee personen de bomen inzamelen en 

bij ons brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: kind/kind, kind/ouder 
of kind/verzorger.

- Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
- Staat er een rij bij de container? Kom dan op een rustiger mo-

ment terug of ga naar een andere verzamelplaats waar het rus-
tiger is. Onze medewerkers staan bij de containers.

Waar en wanneer kun je de bomen 
inleveren?
Je kunt de bomen op woensdag 5 januari van 13.00 uur tot 16.00 
uur op de volgende plaatsen inleveren:

In Gilze Water aan de Warande,  van Wassenbergstraat en Hofstad
In Rijen aan de Marga Klompélaan,  het Burgemeester Sweensplein 
en A16
In Molenschot bij het sportveld
In Hulten bij het dorpshuis The Chump

Inleveren bij de milieustraat kan natuurlijk ook. 

Verbeter uw leefstijl met Cool+
Na de kerstvakantie starten we, samen 
met de leefstijlcoaches een nieuwe CooL+-
-groep. Het is een beproefde en unieke kans 
om uw leefstijl te verbeteren en daarmee 
uw weerstand tegen allerlei kwalen te ver-
hogen. CooL+ is er voor alle volwassenen in 
onze gemeente. We bieden een uniek pro-
gramma met individuele en groepsbege-
leiding op leefstijl (=CooL) en een intensief 
maar ook heel gezellig sportprogramma (de 
+- van deze formule). Momenteel draaien 

er al drie groepen in Rijen en één in Gilze. 
Na de kerstvakantie beginnen er nieuwe 
groepen in Rijen en in Gilze.

CooL+ is voor mensen met overgewicht. 
Om precies te zijn: mensen met een BMI 
van meer dan 30. Ook inwoners met een 
BMI van 25 en een verhoogde kans op 
een chronische ziekte, kunnen meedoen. 
CooL+ duurt twee jaar. In ieder jaar krijgt 
elke deelnemer vier individuele gesprekken 

en acht thema-bijeenkomsten over allerlei 
aspecten van leefstijl: voeding, beweging, 
slapen, stress enzovoort. De leefstijlcoach 
is in feite de persoonlijke begeleider van de 
deelnemer in de reis naar een gezondere 
leefstijl. Meer informatie over het program-
ma en hoe je je kunt aanmelden vind je op 
www.gilzerijen.nl.

Digitale afvalkalender 2022 online
De digitale afvalkalender 2022 staat online. 
U kunt de kalender bekijken via www.mijn-
afvalwijzer.nl of via de Afvalwijzerapp. Met 
een digitale afvalkalender kunnen we u be-
ter op de hoogte houden van wijzigingen, 
, het scheelt papier en het is duurzamer.

Let op: mogelijk nieuwe routes
We hebben een aantal routes aangepast. 
Daarom kan het zijn dat we uw containers 
op andere dagen legen dan uw gewend 
bent. 
Voor de kern van Gilze geldt dat we gft en 
pmd voortaan op woensdag ophalen.

Zo werkt de Afvalwijzer app
Download de Afvalwijzerapp in de appsto-

re. Het enige wat u hoeft te doen is eenma-
lig uw postcode en huisnummer te invullen. 
Vanaf dat moment toont de Afvalwijzer u 
een afvalkalender op maat.
U kunt ook meldingen instellen, zodat u bij-
voorbeeld een bericht krijgt op de avond of 
ochtend voordat wij uw afval ophalen. Een 
handig geheugensteuntje!

Zo werkt www.mijnafvalwijzer.nl
Ook op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u 
na het invullen van uw postcode en huis-
nummer zien wanneer wij het afval bij u 
ophalen. U kunt uw digitale afvalkalender 
eventueel ook downloaden en printen of 
desgewenst de papieren afvalkalender toe 
laten sturen.

Heeft u geen computer of smartphone?
Dan kunt u ons vragen om een papieren 
versie. Bel hiervoor met ons klantcontact-
centrum via 14 0161. Wij sturen u dan de 
nieuwe kalender toe.

Bloemetje voor Nel en Wim  
van der Heijden-Faes
De oudste ondernemers uit onze gemeen-
te, Nel en Wim van der Heijden-Faes,  stop-
pen eind deze maand met hun witgoedbe-
drijf aan de Stationsstraat in Rijen.
Ruim 37,5 jaar stonden zij klaar voor in-
woners  uit onze gemeente en de wijde 
omgeving.
Reden voor burgemeester Derk Alssema 
en wethouder David Vermorken om het 
echtpaar een bloemetje te brengen en ze 
te bedanken voor hun inzet.

Wethouder Vermorken: “Ik heb een aantal 
jaren vlak bij het echtpaar Van der Heijden 
gewoond en had toen al respect voor hun 
inzet. Jarenlang stonden ze klaar voor hun 

vele trouwe klanten. Ondernemen is ook 
passie, anders houd je het niet zo lang vol. 
Nu is het tijd om te genieten van hun wel-
verdiende pensioen.”



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

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 Basisregistra-
tie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande persoon naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 
woont op het adres waar hij of zij volgens 
de BRP staat ingeschreven.

Met ingang van 24 november 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Shakhnazarian, O.  18-12-1946

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
Bernadina, J.R. 30-07-1986
Al Kaed, R. 21-04-1999
Al Kaed, R.  22-01-1991
Salo, M. 16-03-2004
Harcuma, H.K.  16-03-2007
Harchuma, A.K. 12-10-2005
Harchuma, M.K. 11-09-2002
Harchuma, S.K. 15-11-2003

Harchuma, L.K. 11-01-2011

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.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres:
-  Liesbeth Tilanusplein 40, 5122 BJ te Rijen
- Kerkstraat 39a, 5126 GA te Gilze
- Pastoor Janssenstraat 4, 5126 HR te Gilze
Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, 
eerste lid onder d, van de Wegenverkeers-
wet 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 ma-
ken. Ook kunt u een voorlopige voorziening 
vragen. 

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Biestraat 3 Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Biestraat 3’ in Gilze ter inzage te leggen. Dit 
besluit hebben wij op 14 december 2021 
gepubliceerd op www.officielebekendma-
kingen.nl. Iedereen krijgt van 14 december 
2021 tot en met 24 januari 2022 de mo-
gelijkheid 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.BPBiestraat-
3-ON01. Als u het bestemmingsplan wilt 

inzien maakt u een afspraak met ons. Dat 
kan online via www.gilzerijen.nl of door 
te bellen naar ons algemene nummer 14 
0161. 

Omgevingsvergunningen

Aanvragen voor een omgevingsvergunning
1 december 2021, Phantom 16, 5126 RJ
verbreden inrit
1 december 2021, Dongenseweg 17 A, 
5121 PB
verbouwen en verduurzamen woning
2 december 2021, Wethouder van den 
Wildenbergstraat 29, 5126 TK
verbouwen garage
2 december 2021, Lange Wagenstraat, 
(L 4011) 5126 BC
bouwen infiltratiekelder
3 december 2021, Laarspad, Kavel 25 
(Tarweveld 11)
bouwen woning
3 december 2021, Rimpelaar 14, 5124 RB
kappen 5 bomen
5 december 2021, Atalanta 21, 5121 MR
kappen 4 bomen
7 december 2021, Bisschop de Vetplein 7, 
5126 CA
realiseren 4 appartementen
9 december 2021, Schoorveken 103, 
5121 NK
kappen boom
9 december 2021, Generaal van 
Geenstraat/Karel Doormanstraat in Rij-
en, M 5155 gedeeltelijk, 5175 gedeelte-
lijk, 5180, 6145 gedeeltelijk, 6147, 6230, 
8674, 9018, 9029.
uitvoeren onderhoudswerkzaamheden
10 december 2021, Laarspad Kavel 4, Gilze
bouwen woning
12 december 2021, Chaamseweg 4, 
5126 NE
aanvragen B&B
10 december 2021, Mgr. Ariënsstraat ong. 
(sectie A 8270)
bouwen 16 woningen
14 december 2021, Mathilde Wibautplein 
2, 5122 KS
verbouwen en uitbreiden woning
14 december 2021, Laagstraat 66, 5121 ZH
verplaatsen schutting

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
2 december 2021, Laarspad kavel 17, 
sectie O1570, GILZE
bouwen woning
9 december 2021, Versterstraat 11, 
5126 BT
verwijderen bomen
13 december 2021, Pastoor Conincxstraat 
35, 5126 HT
verbouwen woning
15 december 2021, Pieter Breughelhof 3, 
5121 EW
overkappen bestaande winkelwagensluis 
op parkeerterrein

Ingetrokken aanvraag omgevings-
vergunning
7 december 2021, Haya van Somerenstraat 
6, 5122 LD
vergroten woning
8 december 2021, Haansbergseweg 14, 
5121 LJ
realiseren inrit en verbouwen rechter zij-
gevel

Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze 
mededeling kan geen bezwaar of beroep 
worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
3 december 2021, Laarspad ong, kavel 13 
(sectie O 1557), Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit
8 december 2021, Laarspad ong kavel 34 
(sectie O1545) in Gilze
bouwen woning
8 december 2021, Heuvelstraat 66, 68, 70 
en 72 t/m 108, Sectie 3906
bouwen gebouw met 19 appartementen 
en drie kantoorruimten en aanleggen uitrit 
(21ZK04427)
10 december 2021, Tarweveld 6 in Gilze 
(Kavel 32 Laarspad)
bouwen woning

13 december 2021, Fanny Blankers-
-Koenstraat 19, 27, 29, 37, 43, 34, 38, 42, 
44, 46, 50 en 52, 5122 CN
realiseren opties bij verleende omgevings-
vergunning 20ZK02539 voor bouwen van 
26 woningen

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
3 december 2021, Nassaulaan 37, 5121 BA
saneren asbest

APV

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Carnavalsoptocht 2022 op 26 februari 2022 
van 14:11 uur tot 16:00 uur in Molenschot.

Verleende vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Exploitatievergunning Verzenddatum 09-
12-2021, verleend per 25-12-2021 Locatie 
Hoofdstraat 19 te Rijen (JE Kitchen)
Exploitatievergunning Verzenddatum 16-
12-2021, Locatie Schoolstraat 3 te Molen-
schot (lunchroom De Tussenstop en Cafe-
taria Het Tussendoortje)

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. 

Alcoholwet 
Alcoholwetvergunning Verzenddatum 09-
12-2021, verleend per 25-12-2021 Locatie 
Hoofdstraat 19 te Rijen (JE Kitchen)
Alcoholwetvergunning Verzenddatum 16-
12-2021, Locatie Schoolstraat 3 te Molen-
schot (lunchroom De Tussenstop)

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. 


