
Digitale nieuwsbrief 
AZC Gilze in beeld 
verschenen
Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de op-
vanglocatie Gilze, brengt het Centraal Overleg Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Pas is een 
nieuwe editie van ‘AZC in beeld’ verschenen met daarin aandacht 
voor de laatste ontwikkelingen op het Asielzoekerscentrum (AZC). 
Bent u benieuwd naar de inhoud van de nieuwsbrief? U vindt hem 
op www.coa.nl. Wilt u de nieuwsbrief voortaan in uw mailbox ont-

vangen? Stuur dan een mail naar azcgilze@coa.nl

 
  aan en licht het gemeentebestuur allerlei  
 besluiten en voornemens kort toe.  

Gemeentehuis 
Postbus 73, 5120 AB Rijen
tel. 14 0161
Internet  
www.gilzerijen.nl
E-mail  
info@gilzerijen.nl  Info

Inlooppunten Dorpsteam 
tijdelijk gesloten
Door coronamaatregelen zijn de inlooppun-
ten van het Dorpsteam tijdelijk gesloten. 
U kunt ons wel bellen van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur via 088 
605 0 605 of mailen: 
contact@dorpsteamgilzerijen.nl. 

U hoort van ons wanneer de inlooppunten 
weer open zijn.

Wat doe jij voor de samenleving, nu en na 
corona? Deel je goede ideeën met ons en vraag 
subsidie aan!
Toen Nederland zo’n beetje stilviel door co-
rona, maakte het Rijk geld over naar elke 
gemeente om de gevolgen van corona mee 
te verlichten. En als alles weer normaal 
wordt, kunnen gemeenten er een vlotte 
herstart mee mogelijk maken.

Goede Ideeënfonds
Inmiddels weten we dat ‘weer normaal’ 
wellicht nog even op zich laat wachten. 
Wij blijven niet zo lang op onze handen zit-
ten. Het gemeentebestuur riep een ‘Goe-
de Ideeënfonds’ in het leven. Iedereen (ja, 
iedereen!) met een goed idee kan daaruit 
putten. Denk aan het organiseren van acti-
viteiten voor groepen mensen, jong en oud, 
die anders misschien thuis zitten te verpie-
teren. Een culturele avond, een cursuspro-
gramma ‘Hoe gebruik je je smartphone wél 

gezellig?’, een toernooi, een… nou ja, verzin 
zelf maar iets. Als het maar veilig en binnen 
de coronamaatregelen bijdraagt aan prettig 
en gezond met elkaar omgaan.
Giet je gedachten in de vorm van een con-
creet idee of plan. Stem wat je wilt gaan 
doen zelf af met omwonenden (als dat 
nodig is), meld het bij ons en ga het maar 
gewoon dóen. Maak het, regel het, bestel 
het. Als het maar bijdraagt aan het pretti-
ger maken van onze gemeente nu en straks, 
zijn we er snel voor gewonnen. Sterker: wij 
betalen (mee).

Meer informatie
Ga voor meer informatie, zoals de nadere 
regels over hoe je zo’n subsidie aanvraagt, 
naar onze website www.gilzerijen.nl/
goedeideeenfonds

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  3 en 11 januari 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Overeenstemming bereikt over 65 nieuwe 
woningen in Molenschot
Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven 
B.V. en de gemeente hebben overeenstem-
ming bereikt over de ontwikkeling en bouw 
van 65 nieuwe woningen in Molenschot. 
Het college stemt in met de intentieover-
eenkomst. De woningen komen aan de 
Veenstraat in Molenschot, sluiten aan op 
de woonbuurt ’t Blokske en zijn verdeeld 
over twee woonerven. Zodra de corona-
maatregelen het toelaten, presenteert 
Winters Vrolijk Leven de plannen in een 
omgevingsdialoog aan omwonenden. Daar-
na volgt de bestemmingsplanprocedure.

Verkoop bouwgrond op bedrijvenpark 
Midden-Brabant Poort 
De gemeente bereidt grondverkoop voor 

op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort. 
Het gaat om bouwkavels aan Hercules. Met 
dit collegebesluit kunnen de verkooponder-
handelingen met twee bedrijven worden 
afgerond.

Ontwerpbestemmingsplan Hengelstraat 
50-52 Gilze 
Het ontwerpbestemmingsplan Hengel-
straat 50-52 voorziet in de herontwikke-
ling van de Hengelstraat 50-52 in Gilze. 
Het bestemmingsplan zet de bedrijfsbe-
stemming van Hengelstraat 52 om naar 
een woonbestemming. Op Hengelstraat 
50 blijft de woonbestemming van toepas-
sing. De aanwezige karakteristieke langge-
velboerderij op deze adressen mag onder 
bepaalde voorwaarden afgebroken en 
heropgebouwd worden. Daarnaast wordt 

er een extra woning aan de Schaapsdijk 
toegestaan. Het college legt het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage. Daarnaast 
besluit het college in te stemmen met de 
anterieure overeenkomst en de gemeen-
teraad te informeren met een raadsinfor-
matiebrief.

Portefeuilleverdeling college van 
Burgemeester en Wethouders
Met ingang van 4 januari 2022 is mevrouw 
Stinenbosch-Kools benoemd tot wethouder 
van de gemeente Gilze en Rijen. Zij heeft 
in het college dezelfde portefeuille als 
mevrouw Diepstraten, die op 7 december 
2021 is opgestapt als wethouder. Dat heeft 
het college besloten.

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 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 22 december 2021
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Bernadina, J.R.  30-07-1986
Al Kaed, R. 21-04-1999
Al Kaed, R. 22-01-1991

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 
persoon ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven. De verhuisaangifte hebben wij 
niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 
kunnen stellen wat de huidige woonplaats 
is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet 
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Heijne, G.G.A.A. 05-07-1985
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
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
in de Jo van Ammersstraat een stopverbod 
in te stellen door middel van het aanbren-
gen van een gele doorgetrokken streep aan 
weerszijden van de inrit van huisnummer 3. 
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
Gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van 
de Wegenverkeerswet 1994 brengen bur-
gemeester en wethouders van Gilze en Rij-
en ter openbare kennis dat op 13 januari 
2022 is besloten

een gehandicaptenparkeerplaats (op ken-
teken) op te heffen. Zij doen dit door het 
bord E6 met onderbord met het kenteken 
te verwijderen, overeenkomstig het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) 1990, voor de locatie te hoogte van 
Constance Gerlingstraat 58 in Rijen;

Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. 

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Raakeindse Kerkweg 91 
Molenschot
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 22 november 2021 het 
bestemmingsplan ‘Raakeindse Kerkweg 91’ 
ongewijzigd vast. Dit besluit is op 10 janua-
ri 2021 gepubliceerd via www.officielebe-
kendmakingen.nl. Belanghebbenden heb-
ben 11 januari 2022 tot en met 21 februari 
2022  de gelegenheid om beroep instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. U kunt het plan bekijken 
op de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IM-
RO.0748.Raakeindkerkwg-VS01. Voor 
nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website

Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Hengelstraat 50-52 Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 

Wisselsokkel 'Kunst in de 
gemeente' komende drie jaar in 
Mollebos Gilze
Na drie jaar in Rijen komt de wisselsok-
kel voor de verkiezing 'Elk jaar een nieuw 
kunstwerk in de gemeente' de komende 
drie jaar in 't Mollebos in Gilze.

Sinds 2019 houden we in Gilze en Rijen 
jaarlijks een verkiezing voor een nieuw 
kunstwerk in de openbare ruimte. Het 
winnende kunstwerk krijgt een plaats op 
een wisselsokkel. 

De afgelopen 3 jaar stond deze wisselsokkel 
op het Raadhuisplein in Rijen. Die locatie 
was in overleg met meerdere stakeholders 
zorgvuldig gekozen. Maar veel inwoners 
vonden dit toch geen goede plek voor de 
wisselsokkel. Daarom gingen we op zoek 
naar een andere locatie. We ontvingen 
meerdere suggesties. Die bleken echter 
niet mogelijk, vanwege kabels en leidingen 
in de grond of (ver)bouwplannen.

We vonden een andere mooie locatie die 
wel mogelijk is: 't Mollenbos in Gilze. Daar 
komt de wisselsokkel de komende drie 
jaar te staan. Daarna bekijken we opnieuw 
welke locatie in onze gemeente het meest 
geschikt is. Van 28 maart t/m 24 april kunt u 
stemmen op uw favoriete kunstwerk.

De verkiezing 'Elk jaar een nieuw kunstwerk 
in de gemeente' is een initiatief van stich-
ting Kunst in de gemeente. Zij organiseren 

deze verkiezing inmiddels al voor zes ge-
meenten in Nederland. In Gilze en Rijen 
worden de daarbij op lokaal niveau onder-
steund door Stichting Cultuurplaats. Kijk 
voor meer informatie over de verkiezing op 
https://kunstindegemeente.nl/gemeenten/
gilze-en-rijen/

Bent u benaderd voor een 
vermelding in de informatiegids 
Gilze en Rijen?
Een aantal jaar geleden brachten we de 
laatste papieren gemeentegids uit. Destijds 
vermeldden we dat er geen nieuwe gids 
meer verschijnt. Nu horen we dat bedrijven 
en verenigingen en instellingen benaderd 

worden voor een vermelding of adverten-
tie in een nieuwe informatiegids. Wordt u 
hiervoor benaderd? Weet dan dat het gaat 
om een uitgave zonder medeweten en me-
dewerking van de gemeente Gilze en Rijen.

Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.
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U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

om het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Hengelstraat 50-52’ in Gilze ter inzage te 
leggen. Dit besluit is op 17 januari 2021 ge-
publiceerd op www.officielebekendmakin-
gen.nl. Iedereen krijgt van 18 januari 2022 
tot en met 28 februari 2022 mogelijkheid 
om een zienswijze in te dienen. 

U kunt het plan ook bekijken op de web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-
-nummer is NL.IMRO.0748.BPHengelstraat-
5052-ON01. Als u het bestemmingsplan 
wilt inzien maakt u een afspraak met de 
gemeente. U kunt online een afspraak ma-
ken via www.gilzerijen.nl of door te bellen 
naar ons algemene nummer 14 0161. 

Verleende vergunningen
Het college heeft een collectevergunning 
verleent aan:
• de Hersenstichting Nederland in de peri-

ode van 30 januari tot en met 6 februari 
2022

•  Amnesty International in de periode van 
13 tot en met 19 maart 2022

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
29 december 2021, Laarspad, Kavel 29, 

(sectie O1553)
bouwen woonhuis (21ZK04761)
29 december 2021, Strijenstraat 22, 
5121 VN
uitbreiden woning
31 december 2021, Veenstraat 5, 5124 NC
realiseren kadastrale splitsing
4 januari 2021, Laarspad ong., Kavel 5 (sec-
tie O 1535), 
bouwen woning (22ZK00011)
4 januari 2022, Kruithoorn 34, 5126 WC
realiseren oprit
5 januari 2022, Laarspad, kavel 14, Gilze
bouwen woning met garage (22ZK00021)
6 januari 2022, Karel Doormanstraat 28, 
5121 LX
zetten aanbouw
6 januari 2022, Ericssonstraat 2, 5121 ML
legaliseren winkel
6 januari 2022, Monseigneur Schaep-
manstraat 30, 5121 TM
aanleggen tweede oprit
7 januari 2022, Haya van Somerenstraat 
6, 5122 LD
vergroten woning
8 januari 2022, Julianastraat 80,  5121 LS
plaatsen aanbouw
10 januari 2022, Laarspad, kavel 30 sectie 
O 1560
plaatsen caravan, Handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

11 januari 2021, Mary Zeldenrustlaan 193, 
5122 CJ
plaatsen van een 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 
omgevingsvergunning verlengd
10 januari 2022, Laarspad, kavel 6
bouwen woning
10 januari 2022, Laarspad kavel 31
bouwen woning
12 januari 2021, Laarspad kavel 30 
(Tarweveld 2)
bouwen woning en nieuwe in-of uitrit aan-
leggen (21ZK04585)

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
7 januari 2022, Spoorlaan Noord 60A, 
5121 WX
realiseren aanbouw achterzijde woning
Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 

30 december 2021, Laagstraat 66, 5121 ZH
verplaatsen schutting
4 januari 2022, Speelbos sectie H 2446, 
Gilze
aanleggen half verhard pad (21ZK04616)
12 januari 2022, Oranjestraat 92-94, 
5126 BR
verlagen stoep
13 januari 2022, Phantom 16, 5126 RJ
verbreden van 1 uitrit

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
5 januari 2022, Schoolstraat 62, 5124 RN
saneren asbest
10 januari 2022, Alphensebaan 55, 5126 PZ
slopen schuurtje en saneren asbest
11 januari 2022, Oranjestraat 113,  Sectie 
L 2619 en L 1393, 5126 BN 
slopen 3 bijgebouwen en saneren asbest

Melding akkoord
5 januari 2022, Dorpenbaan 18, 5121 DG
veranderen activiteit

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
HWIC graduation op 8 maart 2022 van 
15:00 uur tot 19:00 uur op Vliegbasis Gil-
ze-Rijen.

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 6 januari 2022, ver-
lening APV ontheffing, plaatsen container, 
van 20 december 2021 tot en met 24 ja-
nuari 2022, adres Lange Wagenstraat 33 in 
Gilze (zaaknummer 367530).


