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Raadscommissie Ruimte vergaderde over 
bestemmingsplan stationsomgeving Rijen
De gemeente wil de stationsomgeving in 
Rijen verbeteren en ontwikkelen tot een 
gebied waar het goed en veilig wonen, 
werken en reizen is. Voor deze plannen 
is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op 
dinsdag 15 februari 2022 vergaderde de 
raadscommissie Ruimte over het nieuwe 
bestemmingsplan. 

Waarom de stationsomgeving verbeteren?
De stationsomgeving is verouderd en met 
name het middenperron en de spoor-
wegovergangen op en bij het station vor-
men een knelpunt. Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk om nieuwe perrons, 

een onderdoorgang in plaats van spoor-
bomen, verbeterde bereikbaarheid van 
het station en Rijen-Zuid en een passende 
nieuwe, duurzame inrichting van de directe 
omgeving te realiseren. Dit met als doel om 
de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid 
te verbeteren.

Wat gebeurt er in de komende periode?
De vergadering van de raadscommissie is 
een voorbereidende vergadering van de ge-
meenteraad. Het is aan de gemeenteraad 
om het bestemmingsplan vast te stellen. De 
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering 
is op maandagavond 7 maart 2022. Met 

het aangepaste bestemmingsplan wordt 
onder andere de onderdoorgang mogelijk 
gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan het 
ontwerp van de plannen, waarbij veel aan-
dacht is voor veiligheid en duurzaamheid.  

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 1 en 8 februari 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Kosten bouwmaterialen fors gestegen: 
meer geld nodig voor bouw sporthal in 
Rijen
De gemeente bereidt de bouw van een 
nieuwe sporthal voor op de plek van de 
voormalige Margriethal. Eerder stemde de 
gemeenteraad in met het programma van 
eisen en is geld voor de bouw beschikbaar 
gesteld. Daarbij was al rekening gehouden 
met een stijging van de bouwkosten. Er 
wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. 
Omdat de kosten van bouwmaterialen fors 
zijn gestegen, is meer geld nodig. Het colle-
ge vraagt de gemeenteraad om extra geld 
beschikbaar te stellen. Na instemming van 
de gemeenteraad kunnen de bouwvoorbe-
reidingen worden afgerond en kan de bouw 
starten. 

Verzoek tot aanwijzen panden aan de 
Hoofdstraat in Rijen als gemeentelijk 
monument
De gemeente ontving een verzoek om 
twee panden aan de Hoofdstraat in Rijen 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
Een verzoek is daarna ingetrokken door de 
aanvrager. Voor het andere verzoek con-
cludeert het college dat de aanvrager geen 
belanghebbende is. Daarom is het verzoek 
niet ontvankelijk verklaard.  Wel krijgt een 
van de panden de aanduiding ‘cultuur-
historisch waardevolle bebouwing’ in het 
bestemmingsplan. Dit wordt toegevoegd 
bij de eerstvolgende bestemmingsplanwij-
ziging.

Raadsinformatiebrief over raadsbesluit 
nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes 
in Gilze
De gemeenteraad heeft in de vergadering 
van 31 januari 2022 besloten sporthal 

Achter de Tuintjes in Gilze in zijn geheel te 
slopen en nieuw te bouwen. De nieuw te 
bouwen sporthal komt op dezelfde plaats 
terug. Omdat een nieuwe sporthal duur-
der is dan het voorstel van het college 
om te strippen en weer opbouwen, moet 
opnieuw gezocht worden naar extra geld, 
want daar is nog geen budget voor. In de 
komende periode moet de gemeenteraad 
een besluit nemen over de financiering 
van de nieuwbouw van de sporthal. In een 
raadsinformatiebrief schetst het college 
het proces dat de komende periode wordt 
doorlopen.

Gemeente en exploitant sporthal Achter 
de Tuintjes in gesprek over douches en 
verwarming
Vanwege de lockdown waren de douches 
en de verwarming van sporthal Achter de 
Tuintjes uitgezet. Het opnieuw opstarten 
van alle installaties is gelet op de leeftijd 
van de sporthal niet eenvoudig. De ex-
ploitant en de gemeente zijn in gesprek 
hierover. Het college ontving hierover ook 
raadsvragen over de dienstverlening van 
de uitbater van sporthal Achter de Tuintjes 
in Gilze aan de gebruikers van de sporthal. 
In een memo beantwoordt het college de 
gestelde vragen.

Rechtbank deed uitspraak over beroep 
tegen handhavend optreden gemeente 
De gemeente trad handhavend op tegen 
de huisvesting van arbeidsmigranten op 
Aeroparc in Rijen. Hiertegen is beroep inge-
steld bij de rechtbank. De rechtbank deed 
uitsprak en oordeelde dat de gemeente 
terecht heeft gehandhaafd. Tegen de uit-
spraak is nog hoger beroep mogelijk.

Witte Anjer Perkje bij gemeentehuis in Rijen
Als eerbetoon aan de veteranen in onze 
gemeente leggen we komende week een 
Witte Anjer Perkje aan. Dat doen we voor 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 
in Rijen.

Burgemeester Derk Alssema “Vorig jaar 
heeft de raad een motie aangenomen om 
zo’n perkje aan te leggen. De witte anjer 
staat symbool voor de waardering voor 
veteranen. We vinden het belangrijk dat 
er ook in onze gemeente een plek is waar 

deze waardering blijvend zichtbaar is voor 
iedereen.
De anjers staan in bloei rond Landelijke Ve-
teranendag, de laatste zaterdag van juni. 
Op 24 juni onthullen we samen met de ve-
teranen het bordje bij het perk.”
Cees Aarts van de Vereniging Indië en 
Nieuw Guinea militairen is blij met de 
komst van dit perk “Tijd doet herinnering 
vervagen. Veteranen vergeten? Laat dit 
bloembed onuitwisbaar het tegendeel be-
wijzen.”

Kandidatenlijsten verkiezingen vastgesteld
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Bent u benieuwd op 
wie u kunt stemmen? In onze gemeente 
doen 7 partijen mee aan de verkiezingen. 
Op 4 februari heeft het centraal stembu-

reau de kandidatenlijsten vastgesteld. Kijk 
voor de kandidatenlijsten en meer informa-
tie over de gemeenteraadsverkiezingen op 
www.gilzerijen.nl/verkiezingen. 

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

Bekendmakingen

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Alice Nahonstraat 10, 5122 
KM te Rijen. Hierbij is rekening gehouden 
met artikel 18, eerste lid onder d, van de 
Wegenverkeerswet 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 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 05 januari 2022
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Hoogendijk, R. 06-08-1972

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
Vlaskamp, K.B. 15-11-1991

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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
26 januari 2022, Constance Gerlingsstraat 
47, 5121 ZP,
bouwen carport en aanleggen uit/inrit
26 januari 2022, Laarspad ong, kavel 20, 
sectie O1548, Gilze,
bouwen woonhuis
26 januari 2022, Pastoor Gillisstraat 73, 
5121 CC,
aanbrengen isolatiemateriaal en steenstrips
25 januari 2022, Fanny Blankers-
Koenstraat 0 (sectie B nrs 3987)
bouwen van 6 starters en 8 twee-onder-een 
kap woningen Fase 3 (22ZK00130)
26 januari 2022, Broekstraat 72, 5124 NK
verlengen tijdelijke omgevingsvergunning

28 januari 2022, De Quaystraat 2, 5121 AR
bouwen aanbouw achterzijde
29 januari 2022, Donkstraat 27, 5124 RJ
plaatsen 30 zonnepanelen en plaatsing 
warmtepomp
31 januari 2022, Laarspad, kavel 22
bouwen woning
31 januari 2022, Fanny Blankers-Koenstr 
2, 5122 LJ
plaatsen schutting
1 februari 2022, Groenvoort 27 en 29, 
5126 EH (sectie K3459)
kappen drie bomen (22ZK00162)
1 februari 2022, Oranjestraat 46, 5126 BP
uitbreiden hoofdgebouw
2 februari 2022, Kadastrale sectie L 558, L 
3892, L 4018, L 4016, L 1336 Gilze
kappen 34 bomen (22ZK00182)
2 februari 2022, Bavelseweg 1, 5126 NL
vergroten bijgebouw en tijdelijk gebruiken 
als pré-mantelzorgwoning
2 februari 2022, Rimpelaar 3a, 5124 RB
plaatsen CO2 tank
4 februari 2022, Abdis van Thornstraat 13, 
5126 BJ
realiseren B&B in bestaand bijgebouw
7 februari 2022, Hulteneindsestraat 15, 
5125 NH
vernieuwen aanbouw achtergevel
8 februari 2022, Moleneind sectie P326-328
tijdelijke vergunning gebruik gronddepot, 
Handelen strijd regels ruimtelijke ordening 
(22ZK00212)
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
31 januari 2022, Laarspad 0, kavel 26, 
GILZE (21ZK04635)
bouwen woning en aanleggen uitrit
2 februari 2022, Dongenseweg 17 A, 
4861 PB

verbouwen en verduurzamen woning
7 februari 2022, Oude Baan 48 (kadastraal-
nr N896), 5125 NG
veranderen uitrit

Ingetrokken aanvraag omgevings-
vergunning
25 januari 2022, Pieter Breughelhof 3,  
5121 EW
verkappen bestaande winkelwagensluis
1 februari 2022, Atalanta 58, 5121 MS
kappen boom
2 februari 2022, Schaapsdijk 7, 5126 PK
plaatsen tijdelijke woonunit
2 februari 2022, Bavelseweg 150, 5124 PZ
realiseren hondentrimsalon 
Deze aanvraag zijn ingetrokken. Tegen deze 
mededeling kan geen bezwaar of beroep 
worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen met reguliere procedure 
28 januari 2022, Mathilde Wibautplein 2, 
5122 KS
verbouwen en uitbreiden woning
28 januari 2022, sectie nr P1366, 
Molenschot
plaatsen afrastering langs sloot
2 februari 2022, Tarweveld 4 (Laarspad 
kavel 31), Gilze
bouwen woning
3 februari 2022, Laarspad kavel 6 
(Roggeveld 37), Gilze
bouwen woning 
3 februari 2022, Laarspad kavel 30 (Tarwe-
veld 2), Gilze 
bouwen woning en aanleggen uitrit
3 februari 2022, Monseigneur Ariënsstraat 
19A t/m 19H en Bernadettestraat 2 t/m 16
bouwen 16 woningen en uitvoeren werk-
zaamheden binnen de functieaanduiding 
beeldbepalende boom
7 februari 2022, Spoorlaan Noord (sectie 
A 4307), Rijen
kappen boom
7 februari 2022, Broekdijk 30, 5125 NE
bouwen tuinhuis en realiseren overkapping
8 februari 2022, Haya van Somerenstraat 

6, 5122 LD
vergroten woning
8 februari 2022, Roggeveld 25 (Laarspad 
kavel 12), 5121 VS 
bouwen woning en aanleggen 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
27 januari 2022, Heikantsestraat 47, 
5121 TD
verwijderen asbest garage
28 januari 2022, Laagstraat 78, 5121 ZH
saneren asbest
2 februari 2022, Zaaren 86, 5122 GB 
saneren asbest
7 februari 2022, Kerkstraat 20, 5126 GC
saneren asbest

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 8 februari 2022, verle-
ning APV ontheffing, inrichten bouwplaats, 
van 17 januari 2022 tot en met 25 februari 
2022, t.h.v. Sterkenhoeve 1 in Rijen (zaak-
nummer 372609).
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 vergunnin-
gen APV en bijzondere wetten
Stille tocht dodenherdenking op 4 mei 
2022 van 19:00 uur tot 20:30 uur in Gilze.
Vlooienmarkt op 24 april, 12 juni, 31 juli, 
28 augustus en 9 oktober 2022 van 10:00 
uur tot 17:00 uur op het parkeerterrein van 
wegrestaurant ’t Vliegveld in Hulten.
Burendag op 24 september 2022 van 10:00 
uur tot 23:00 uur in de Pius X straat in Rijen.
Buitenspeeldag op 8 juni 2022 van 13:00 
uur tot 17:00 uur in de Pius X straat in Rijen.
Sixties in the Garden op 26 juni 2022 van 
12:00 uur tot 20:00 uur in siertuin den 
Overkaent, Strijp 31 Gilze.


