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Verhuizing groeituin biedt ruimte voor extra 
woningen in Gilze
De grond van de groeituin in Gilze gaat 
onderdeel uitmaken van de plannen om 
woningen te bouwen in Gilze Zuid-West. 
Vexpro BV en de gemeente hebben afge-
sproken om de grond toe te voegen aan 
plannen voor woningbouw aan de Oran-
jestraat 113 en het achterliggende gebied. 
Dankzij de grond onder de groeituin is er 
ruimte voor extra woningen. 

Wethouder David Vermorken (grondza-
ken): “Er is in Gilze veel vraag naar wonin-
gen. De verhuizing van de groeituin biedt 
de kans om extra woningen te bouwen. 
Vexpro heeft toegezegd om starterswonin-
gen, patiowoningen, twee-onder-een-kap-
woningen en vrijstaande woningen op te 
nemen in de woningbouwplannen voor de 
Oranjestraat 113 en het achterliggende ge-
bied. Op basis van deze toezegging willen 
we de grond onder de groeituin verkopen 
aan Vexpro. Hiermee geven we letterlijk in-
vulling aan onze woonvisie ” Het gaat om 
een voorgenomen verkoop. De verkoop 
wordt definitief als de gemeenteraad me-
dio 2022 instemt met de plannen. 

Vexpro presenteert in januari 2022 de eer-
ste uitwerking van de bouwplannen aan de 

Oranjestraat. Dan start ook de omgevings-
dialoog. “We zijn bijna klaar met de uitwer-
king en we kijken er naar uit om hierover 
het gesprek aan te gaan met de omgeving. 
“ aldus Eveline Vermeer (Vexpro BV).

Er is veel aandacht voor groen in het plan. 
Ook een ontsluitingsweg tussen de Oran-
jestraat en de nieuwe woonwijk Gilze Zuid-
-West maakt onderdeel uit van de plannen. 

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 21 december 2021. Op 28 december was er geen collegevergadering. Hebt 
u vragen, bel dan 14 0161.

College stelt gemeenteraad voor om 
volledige vernieuwing sporthal Achter de 
Tuintjes in Gilze te overwegen
De gemeente bereidt de vernieuwbouw 
voor van sporthal Achter de Tuintjes in 
Gilze. In de voorbereiding kwam naar vo-
ren dat de geluidwerende isolatie en het 
plafonddoek aan vervanging toe zijn. Ook 
blijkt een vervanging van de sportinventaris 
en de scheidingswand in de hal (TreNoMat) 
nodig. Er is onderzoek gedaan naar de fi-
nanciële gevolgen. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn voor het college aanleiding 
om de gemeenteraad voor te stellen om 
een volledige vernieuwing van de sporthal 
te overwegen. In januari bespreekt de ge-
meenteraad het voorstel van het college. 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze 
overweging werkt het college een nieu-

we voorstel uit over de toekomst van de 
sporthal.

Nadere regels subsidies op basis van 
herstartplan corona
Op 22 november heeft de gemeenteraad 
het plan “kickstartend sterker na corona” 
vastgesteld. Een van de onderdelen van dit 
plan is dat inwoners, verenigingen en pro-
fessionele organisaties uitgenodigd worden 
om initiatieven te ontplooien, die bijdragen 
aan de doelen uit het plan en waarvoor het 
college een subsidie beschikbaar stelt. Dit 
heet het ‘goede ideeënfonds’. Daarnaast 
biedt het plan de mogelijkheid om vereni-
gingen te ondersteunen bij de uitdagingen 
waarvoor zij staan. Het college heeft voor 
deze onderdelen nadere regels vastgesteld.

Buslijn 130 AZC-Gilze-Rijen 
blijft rijden in de weekenden
Goed nieuws voor de inwoners van Gilze en AZC Gilze. Er blijft in de weekenden een bus-
verbinding tussen Rijen, Gilze en het AZC Gilze. Provincie, gemeente en het AZC hebben 
hierover afspraken gemaakt en dragen financieel bij om de busverbinding lijn 130 in het 
weekend in stand te houden. 

Dit is de nieuwe weekenddienstregeling die op zondag 9 januari 2022 ingaat. 

ZATERDAG EN ZONDAG
 130 Gilze OC Prinsenbosch - Rijen    
Gilze, AZC 8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33
Gilze, Lange Wagenstraat 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
Gilze, Aalstraat 8:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41
Hulten, Burg. Ballingsweg 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46
Rijen, Station NS 8:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53
        
 130 Rijen - Gilze OC Prinsenbosch   
Rijen, Station NS 9:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07
Hulten, Burg. Ballingsweg 9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12
Gilze, Aalstraat 9:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17
Gilze, Lange Wagenstraat 9:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18
Gilze, AZC 9:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27
      
 rijdt alleen 
 zaterdag  
   
De provincie, de gemeente en het AZC 
hebben afgesproken dat deze oplossing in 
ieder geval voor 2 jaar geldt. De inwoners 
van Gilze en het AZC zijn nu aan zet om te laten zien dat deze weekendbuslijn voorziet in 
een behoefte. 

Update herinrichting Bisschop de Vetplein  
Net voor Kerst kon het grootste deel van de 
kruising Bisschop de Vetplein weer open. 
Daarmee zijn de Nieuwstraat, Raadhuis-
straat en de Kerkstraat weer bereikbaar 
voor het doorgaand verkeer. Ook het stra-
tje naar het Mollebos is dan weer bereik-
baar.
Het deel van de vijfsprong tot de Abdis van 
Thornstraat blijft afgesloten. Om gevaarlijke 
situaties te voorkomen, blijven de bouw-
hekken daar staan. De parkeerplaats achter 
het pand van Vermetten blijft bereikbaar. 
Op 10 januari begint de aannemer met de 
aansluiting Oranjestraat en Versterstraat. 
Daarna is het plein aan de beurt.

Wethouder David Vermorken en Eveline Vermeer (Vexpro) samen op de foto in de groeituin. 
Foto bedrijfsfotografie Brabant.

Wel of niet hout stoken?
We krijgen regelmatig meldingen van 
overlast door het stoken van houtkachels 
of open haarden. Voor het stoken met een 
houtkachel bestaat wetgeving en zijn er 
zaken waar u op moet letten.

- Stook geen bewerkt hout of materialen 
die niet bedoeld zijn voor een houtka-
chel, zoals geverfd of geïmpregneerd 
hout of alle andere denkbare materialen 
die niet in de kachel thuis horen.

Dit is slecht voor de volksgezondheid en 
het milieu.

- Stookt u vanuit een aanbouw of een 
overkapping aan of achter uw woning, 
dan moet de hoogte van uw uitmon-
dingspijp voldoen aan het landelijke 
bouwbesluit. Dit betekent dat de hoog-

te van uw kachelpijp 
wettelijk is vastge-
legd. Dit voorkomt 
het blijven hangen 
van rook in de directe omgeving. Dat kan 
namelijk voor veel geur- en stankover-
last zorgen. U moet zich houden aan deze 
wetgeving.

Stookalert van het RIVM
Op www.rivm.nl/stookalertkunt kunt u zien 
of het RIVM een stookalert heeft afgegeven 
vanwege ongunstige weersomstandighe-
den of een slechte luchtkwaliteit. Zij roepen 
mensen dan op geen hout te stoken. U kunt 
zich hier aanmelden als u een automatisch 
bericht wil ontvangen als er een stookalert 
geldt. 

Kerstboominzameling 
woensdag 5 januari
Op woensdag 5 januari van 13.00 tot 16.00 
uur is er een kerstboominzameling.  Voor 
elke kerstboom die je bij ons brengt krijg je 
€ 0,50. Houd daarbij wel de dan geldende 
coronamaatregelen in acht.

Je kunt de bomen inleveren in Gilze ( Water 
aan de Warande,  van Wassenbergstraat en 

Hofstad), in Rijen (aan de Marga Klompé-
laan,  het Burgemeester Sweensplein en 
A16), in Molenschot bij het Sportveld en in 
Hulten  bij het dorpshuis The Chump. Inle-
veren bij de milieustraat kan natuurlijk ook. 
Houd je bij het inleveren van de bomen aan 
de geldende coronamaatregelen.

Cadeaubonnen voor energiebesparende maatregelen
Steeds meer mensen gaan aan de slag met 
energiezuinig wonen. In een energiezuinig 
huis woon je prettiger én heb je een lagere 
energierekening. Ook als huurder kunt u 
aan de slag met het verlagen van uw ener-
gieverbruik! Met kleine maatregelen kunt 
u de eerste stappen zetten om energie te 
besparen. 

Om u verder te helpen om energie te 
besparen, geven we cadeaubonnen van 
 € 60,00 weg.  Deze kunt u gebruiken voor 
energiebesparende producten als tocht-
strips of een waterbesparende douche-
kop. Vraag uw cadeaubon aan via www.
regionaalenergieloket.nl/gilze-en-rijen/
cadeaubon.

Ook kunt u als huurder gebruik maken de 
Energie Bespaaractie van Energie Gilze Rij-
en. Een energiecoach komt dan bij u thuis 
advies geven over energiebesparing. Zo 
kunt u snel besparen!

Meld u aan via www.energiegilzerijen.nl/
bespaar-op-gas-met-gratis-warmtescan/.

Voor laaggeletterdheid hoef je je niet te schamen
Is het uw goed voornemen om meer met 
taal te doen in 2022? Beter te leren lezen 
of schrijven? Of kent u iemand die dit in 
2022 van plan is? 

Dat laaggeletterdheid niets is om je voor te 
schamen, bewijst Shanti uit Goede Tijden 

Slechte Tijden. Shanti komt er in de soap 
voor uit dat ze moeite heeft met lezen en 
schrijven. Niks geks aan! Bekijk deze frag-
menten via onze website www.gilzerijen.
nl  en zet zelf ook eens de stap naar een 
Taalhuis in onze gemeente.

Kijk voor meer informatie over onze Taal-
huizen op taalhuismb.nl of bel met 088-
6050604. 
https://www.youtube.com/
watch?v=epE9Vl31270

Gezondheidsverklaringen voor rijbewijs en groot 
rijbewijs voortaan digitaal aanvragen via CBR
Gezondheidsverklaringen voor het rijbewijs 
en groot rijbewijs moet u voortaan digitaal 
bestellen via Mijn CBR: http://mijn.cbr.nl
Dit gaat sneller dan dat u het via de ge-
meente aanvraagt en heeft daarom de 
voorkeur. 

Op papier bestellen 
Als u geen mogelijkheid heeft om de Ge-
zondheidsverklaring digitaal via het CBR 
in te vullen, kunt u een papieren Gezond-
heidsverklaring bestellen. Dit kunt u doen 
via:

• de webshop van het CBR (pgv.cbr.nl). Dit 
kan voor alle categorieën van het rijbe-
wijs. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.

• op de CBR-examenlocaties (Amsterdam, 
Rijswijk, Eindhoven en Arnhem). Dit kan 
voor alle categorieën van het rijbewijs. 

• via een aantal Arbodiensten en werkge-
vers: een gezondheidsverklaring voor het 
groot rijbewijs:.

• via revalidatiecentra: gezondheidsverkla-
ring voor rijbewijs special needs, BTS en 
mensen in het revalidatietraject.

Papieren Gezondheidsverklaring 75+ 
kan nog wel via de gemeente 
De papieren gezondheidsverklaring voor 
75+-ers kunt u nog wel via de gemeente 
kopen.
Maakt u hiervoor een afspraak via onze 
website www.gilzerijen.nl of door te bellen 
met 14 0161. Een gezondheidsverklaring 
kost per 1-1-2022 € 41,50. 

Meer informatie
Op www.cbr.nl./gezondheidsverklaring 
vindt u meer informatie.
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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 08 december 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Çaylak, F.  13-07-1990
Çaylak, D.  20-06-2017

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
Hoogendijk, R. 06-08-1972
Jankowski, P.S. 14-11-1985
Matuszewski, T.D. 28-09-1998
Surowiczko, P. 22-06-1979

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.

Leidraad invordering 
gemeentelijke belastingen Gilze 
en Rijen 2021
Het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Gilze en Rijen maakt 
bekend dat met ingang van 1 januari 2022 
de nieuwe Leidraad invordering gemeen-
telijke belastingen Gilze en Rijen 2021 in 
werking treedt. Belangstellenden kunnen 
deze Leidraad vinden op de website van de 
gemeente Gilze en Rijen.

Regeling kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
De raad van de gemeente Gilze en Rij-
en maakt bekend dat met ingang van 1 
januari 2022 de nieuwe “Regeling kwijt-
schelding gemeentelijke belastingen” in 
werking treedt. Belangstellenden kunnen 
deze Regeling vinden op de website van de 
gemeente Gilze en Rijen.

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken in te stellen na-
bij het adres Cijnshof 21, 5126 DD 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 maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Burgemeester Krollaan 2, 2A en 4,  5216 PT
kappen boom
15 december 2021, Oude Baan 48 (ka-
dastraalnr N896), 5125 NG
veranderen uitrit
16 december 2021, Laarspad kavel 10, 
5126 GR
bouwen woning
17 december 2021, Abdis van Thornstraat 
13, 5126 BJ
realiseren recreatiewoning in bijgebouw
18 december 2021, Laarspad kavel 21
bouwen woning
19 december 2021, Van Wassenbergstraat 
14, 5126 HE
plaatsen van een dakkapel
20 december 2021, Tuinstraat 64, 5121 EK
veranderen draagconstructie dak
20 december 2021, Spoorlaan Noord 
(sectie A 4307), Rijen 
kappen boom (21ZK04706)
21 december 2021, Laarspad, kavel 2, 
bouwen woning (21ZK04730)
21 december 2021, Hulteneindsestraat 17, 

5125 NH
vervangen dak en wijzigen gevels
21 december 2021, Bavelseweg 150, 
5124 PZ
realiseren trimsalon
17 december 2021, Annie M.G. Schmidt-
plein 20, 5122 LC
gedeeltelijk intrekken verleende omge-
vingsvergunning (activiteit uitrit aanleggen)
21 december 2021, Laarspad Gilze kavel 
nr. 23, (kavel L 1681) 
bouwen woning (21ZK04739)
23 december, Bavelseweg 134, 5124 PZ 
(Kavel O 1539)
herbouwen loods en vervangen dak woning
23 december 2021, Laarspad kavel 1, 
5126 GR 
bouwen woning aanleggen uitrit 
(21ZK04745)
23 december 2021, Broekdijk 30, 5125 NE
bouwen tuinhuis en overkapping
23 december 2021, Wendelweide 1 t/m 
15 (sectie  L3931)
bouwen 15 woningen (21ZK04751)
24 december 2021, Laarspad-kavel 33 
(sectie O 986)
bouwen woning en aanleggen uitrit 
(21ZK04752)

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
22 december 2021,  Laarspad 0 kavel 7 
(21ZK04501)
bouwen woning met bijgebouw
22 december 2021, Bongelakker 68, 
5122 GP
verbouwen woning
28 december 2021, Oude Baan 2, 5125 NG
plaatsen zonnepanelen
28 december 2021, Roggeveld 19, Laars-
pad, kavel 14
plaatsen tijdelijke woonruimtes 
(21ZK04537)

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
22 december 2021, Versterstraat 11, 
5126 BT
verwijderen bomen
27 december 2021, Jo van Ammersstraat 
3, 5122 CK
verbreden inrit
28 december 2021, Prinsenbosch 2 , 
5126 ND
kappen van 160 bomen

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

Ontwerpbesluit omgeving-
svergunning 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:
29 december 2021, Prinsenbosch 3, 3A, 
3B, 4, 4A, 4B, 5, 5A tm 5C, 9, 9A, 10, 10A 
t/m 10C, 13, 13A tm 13C, 20, 20A, 21, 21A 
t/m E 5126 ND NC
renoveren en verbouwen diverse rijks-
monumenten en plaatsen servicestati-
ons/fietsoverkappingen (AZC fase 2A) 
(21ZK00607)
29 december 2021,Prinsenbosch 2, 
5126 ND 
renoveren en verbouwen diverse rijksmo-
numenten, realiseren containerplaats en 
fietsparkeerplek (AZC fase 2B) (21ZK04136)

Deze aanvragen, ontwerpbesluiten en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 5 januari 2022 tot 16 februari 2022 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@gilzerijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen, kan iedereen zienswijzen naar voren 
brengen. 

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
16 december 2021, Beatrixstraat 3, 
5121 XG
kappen boom
16 december 2021, Broekakkerweg 16, 
5126 BD
bouwen opslag en wasplaats
17 december 2021, Akkerstraat 20 A, 
5126 PJ
plaatsen van twee overkappingen
20 december 2021, Tarweveld 13 in Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit
22 december 2021, Oude Baan 7 A, 
5126 NG
bouwen woning
23 december 2021, Roggeveld 31 in GILZE 
(Laarspad kavel 9)
bouwen woning en aanleggen uitrit
23 december 2021, Rijksweg 6, 5125 NA
kappen boom
23 december 2021, Prinsenbosch 66-69 , 
5126 ND
kappen 63 bomen
24 december 2021, Raakeindse Kerkweg 
3, 5124 RG
bouwen loods
28 december 2021, Roggeveld 15 
(sectie O1570, Laarspad kavel 17)
bouwen woning aanleggen uitrit

28 december 2021, Atalanta 21, 5121 MR
kappen twee bomen
28 december 2021, Lange Wagenstraat, 
(sectie L 4011)
bouwen infiltratiekelder
28 december 2021, Rimpelaar 14, 5124 RB
kappen vijf bomen
24 december 2021, Nieuwstraat 22, 
5126 CE
plaatsen overkapping

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
23 december 2021, Hoogstraat 4B en 6A, 
5126 NR
uitbreiden en veranderen vleeskalveren-
houderij en plaatsen geluidscherm
23 december 2021, Hoogstraat 4B, 
5126 NR
bouwen kalverenstal

De beschikkingen zijn ten opzichte van de 
ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks 
beroep instellen. 

Volledige meldingen 
21 december 2021, Pastoor Conincxstraat 
35, 5126 HT
uitvoeren sloopwerkzaamheden
28 december 2021, Pastoor Gillisstraat 
156, 5121 CH
saneren asbest

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Carnaval Sporthal Gilze op 25, 26, 27 en 
28 februari 2022 van 12:00 uur tot 03:00 
uur in sporthal “Achter de Tuintjes” Kapit-
telstraat Gilze.

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Carnavalsoptocht St. Jozefschool op 25 
februari 2022 van 11:30 uur tot 12:30 uur 
in Rijen.

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


