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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 15 en 22 maart 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Reconstructie Bisschop de Vetplein
Door de gunstige weersomstandigheden is 
de aannemer eerder gestart met de krui-
sing Oranjestraat-Abdis van Thornstraat-
-Versterstraat.  De kruising is afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Fietsers en voet-
gangers kunnen er wel langs. Deze kruising 
is een ingewikkeld gedeelte met veel on-
dergrondse leidingen die elkaar kruisen.
Daarna start de aannemer met het deel 
van de Oranjestraat tussen de Abdis van 

Thornstraat en de Versterstraat. De aan-
nemer maakt hier de aansluiting op de be-
staande riolering. Dit duurt tot ongeveer 
eind april.  Het plein is deze week klaar. 

Meer informatie 
Voor vragen kunt u terecht bij Wim Roij-
ackers (projectleider) en Gerben Gerrits 
(toezichthouder/directievoering) via tele-
foonnummer 14 0161. 

Energietoeslag voor inwoners 
met een laag inkomen
Het kabinet maakte bekend dat huishou-
dens met een laag inkomen een eenmalige 
tegemoetkoming krijgen. Met dit extra geld 
kunnen zij een deel van de energiekosten 
betalen. De media besteden veel aandacht 
aan deze energietoeslag. We merken dat 
er vragen over zijn. We geven hier een ant-
woord op de meeste gestelde vragen.

Hoe hoog is de energietoeslag?
De energietoeslag is eenmalig € 800 per 
huishouden.

Voor wie is de energietoeslag?
De energietoeslag is voor zelfstandige huis-
houdens met een laag inkomen.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?
U hoeft de energietoeslag NIET zelf aan te 
vragen als u een bijstandsuitkering en/of 
minimaregeling krijgt van de gemeente. Wij 
maken het bedrag automatisch aan u over.  
We verwachten dat u de toeslag uiterlijk in 
april op uw rekening heeft. Wij adviseren 
u nadrukkelijk om dit geld verstandig uit te 
geven en te verdelen over de energiekosten 
van de komende maanden.

Krijgt u geen bijstandsuitkering of minima-
regeling, maar hebt u wel een laag inko-
men? Dan kunt u de energietoeslag bij ons 
aanvragen, zodra de regeling klaar is. Dit is 
in april. Houd hiervoor onze website, deze 

infopagina en onze Facebookpagina in de 
gaten. 

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij onze afde-
ling Inkomen, te bereiken via ons algemene 
telefoonnummer 14 0161. Op dit moment 
kunt u nog geen aanvraag indienen. 

Project Natuur in de Wijk afgerond
Afgelopen jaar konden inwo-
ners meedoen met het project 
Natuur in de Wijk. Een pro-
ject dat Orbis uitvoert samen 
met de provincie Noord-Bra-
bant.  Dankzij dit project is de 
gemeente een stuk groener. 
Zo zijn er 6500 planten zoals 
haagplanten, besdragende 
struiken, grote struiken en bo-
men geplant. Daarnaast han-
gen er nu 400 extra nestkasten 
voor gierzwaluw, huismussen 
en vleermuizen in de wijken. 
Ook drie scholen deden mee. 
Basisschool De Bolster, De Kring 
en De Wildschut kregen deze 
week een insectenhotel voor 
bij de school.

De bomen van Gilze en Rijen in kaart
Wilt u weten welke soort bomen er in uw straat staan? Kijk dan op 
de digitale bomenkaart. Op die kaart hebben we alle bomen die 
wij beheren vastgelegd. Dat zijn ruim 17.000 bomen!
Op deze kaart kunt u de locatie van elke boom terugvinden, ziet 
u hoe oud de boom is en welke soort boom het is. Wist u bijvoor-
beeld dat de zomereik het meest voorkomt in onze gemeente?

Waar kunt u de bomenkaart voor gebruiken?
De kaart is gemaakt om steeds meer informatie over de bomen 
voor u inzichtelijk te maken. De kaart bevat nu basisinformatie, af-
komstig uit ons beheersysteem. U kunt zo zelf informatie opzoeken 
over bomen in onze gemeente. Zelf gebruiken we de informatie 
voor ons bomenbeheer en bijvoorbeeld voor het plannen en in 
kaart brengen van werkzaamheden in de wijk. In de toekomst voe-
gen we ook bijzonderheden toe, zoals een beschermde status of 
een monumentale boom. We werken bijvoorbeeld aan een nieuw 
kapbeleid en onderzoeken of het mogelijk is om via deze bomen-
kaart te zien of een boom kapvergunningsplichtig is of niet. En zo 
zullen we de kaart in de toekomst verder uitbreiden. U vindt de 
kaart op https://www.gilzerijen.nl/bomen.html. 

De bomen top 10 van onze gemeente
In onze gemeente staan 125 soorten bomen. De top tien van de 
meest voorkomende bomen ziet u hieronder.

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
1 Zomereik Quercus robur
2 Beuk Fagus sylvatica
3 Amerikaanse eik Quercus rubra
4 Noorse esdoorn Acer platanoides
5 Grove den Pinus sylvestris
6 Ruwe berk Betulus pendula
7 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
8 Haagbeuk Carpinus betulus
9 Winterlinde Tilia cordata
10 Es Fraxinus excelsior

Denk mee over nieuwe plaats 
voor openbare laadpalen bij u 
in de buurt!
De komende jaren komen er 2.000 nieuwe 
openbare laadpunten in onze provincie. 
Ze zijn voor elektrische auto’s die niet op 
privéterrein opgeladen kunnen worden. 
Dertig daarvan komen in onze gemeen-
te. Acht plaatsen hebben we vorig jaar al 
vastgesteld. Deze palen plaatst Vattenfall 
in het voorjaar. Er zijn nu nog eens negen-
tien nieuwe oplaadpalen beschikbaar voor 
onze gemeente. U kunt meedenken over de 
laadlocaties bij u in de buurt. Deze palen 
plaatsen we in 2023 en 2024.

Hoe kunt u meedenken?
Via een interactieve kaart kunt u precies 
zien waar de voorgenomen locaties zijn 
voor nieuwe laadpalen. Op de kaart kunt u 
uw reactie geven waarom u dit wel of niet 
een goede plaats vindt. Ook kunt u alter-
natieve plaatsen aanwijzen. Een laadpaal 
heeft twee aansluitingen. Per laadpunt zijn 
dus twee parkeerplaatsen nodig.  De kaart 
staat op  www.gilzerijen.nl/openbare-laad-
palen-elektrische-auto. U kunt tot 20 april 
reageren. 

Wanneer zijn de locaties definitief?
Wij verzamelen alle reacties en maken dan 
een keuze voor de meest geschikte plaat-
sen.  Zodra de definitieve plaatsen bekend 
zijn, reserveren we de parkeerplaatsen 
waar u straks de elektrische auto kunt op-
laden, met een verkeersbesluit. Dit duurt 
nog even. Tegen die tijd informeren wij u 
daarover. Bent u het dan niet eens met het 
verkeersbesluit dan kunt u bezwaar indie-
nen. 

Hebt u vragen?
Heeft u hierover vragen? U kunt dan mailen 
naar gertjansmit@abg.nl.

College verstrekt opdracht planvoorbe-
reiding herontwikkeling N282, gedeelte 
Hulten
Adviesbureau Cleverland krijgt van het col-
lege de opdracht om samen met inwoners 
en de gemeente een plan te ontwikkelen 
voor de herinrichting van Hulten. Heront-
wikkelen is mogelijk omdat de provinciale 
weg N282 in de toekomst niet meer door 
maar langs Hulten gaat.  De gemeente en 
adviesbureau doen dit in overleg met lokale 
werkgroepen, provincie, gemeente Tilburg 
en bewoners. Met hen is de gemeente al 
enkele jaren in gesprek over de herinrich-
ting van Hulten. Het doel is om te komen 
tot een uitgewerkt ontwerp en uitvoering 
van een autoluwe, klimaat adaptief, groe-
ne inrichting in Hulten. Eerst komt er een 
schetsontwerp, daarna wordt een definitief 
ontwerp gemaakt.

Voortgang proef met jongeren-
ontmoetingsplekken
De gemeente houdt een proef met een Jon-
geren OntmoetingsPlaats (JOP) in Gilze en 
in Rijen. De JOP in Gilze lijkt te voldoen. Er 
wordt gebruik gemaakt van de JOP en er 
is minder overlast in het centrum. De JOP 
in Rijen wordt nauwelijks gebruikt. Het col-
lege heeft besloten de proef met de JOP 
in Rijen te verplaatsen naar de locatie ‘De 
Korte Rekken’ nabij park Wolfsweide in 
Rijen en informeert omwonenden en de 
gemeenteraad hierover.

College laat Goede Ideeënfonds beter 
aansluiten op behoefte 
Op basis van het plan “kickstartend sterker 
na corona” worden inwoners, verenigingen 
en professionele organisaties uitgenodigd 
om initiatieven te ontplooien, die bijdra-
gen aan de doelen uit het plan. In dat ka-
der zijn subsidieregels vastgesteld op basis 
waarvan het college subsidies beschikbaar 
stelt uit het Goede Ideeënfonds. Uit de 

eerste ervaringen met het fonds blijkt dat 
de verdeling van de subsidieplafonds over 
de verschillende categorieën aanvragers 
niet goed aansluit bij de aanvragen die zijn 
ingediend. Daarom besluit het college om 
de budgetplafonds voor de 2e tranche te 
wijzigen. Hiermee sluit het fonds beter aan 
op de behoefte in de samenleving.

Gemeente vervangt fiets- en voetgangers-
brug langs Bavelseweg in Gilze
Het fietspad langs de Bavelseweg gaat met 
een brug over De Wouwerbeek. De brug 
is versleten en moet vervangen worden. 
Fietsers en voetgangers kunnen nog wel 
over de brug. Het college heeft besloten 
om de brug te vervangen door een nieuwe 
stalen brug met houten leuning en houten 
dekplanken.

Voorkeurslocatie en tijdelijke locatie voor 
skatepark in Rijen
Het skatepark aan de Ariënsstraat in Rijen 
maakt plaats voor woningbouw. Een werk-
groep bereidt met de gemeente de aan-
leg van een nieuw skatepark voor op een 
nieuwe locatie. Het college merkt de locatie 
Moerstraat in Rijen aan als voorkeursloca-
tie voor het definitieve skatepark. Om in de 
tussentijd een skatepark in Rijen te houden, 
wijst het college de locatie Van Duivenvoor-
destraat in Rijen, in de nabijheid van jonge-
rencentrum aan als tijdelijke locatie. Begin 
maart zijn omwonenden geïnformeerd. 
De gemeente ontving vervolgens twee re-
acties. Deze heeft het college meegenomen 
in de afweging. Gezien de ervaringen op de 
huidige locatie waar nauwelijks sprake is 
van overlast, het feit dat de meeste onder-
tekenaars van een reactie niet direct uit-
kijken op de tijdelijke skatevoorziening en 
de goede reacties van direct omwonenden, 
beoordeelt het college de tijdelijke locatie 
als een goede plek. 



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

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

9 maart 2022, Laarspad ong.(kavel 19), 
Gilze
bouwen woning
11 maart 2022, Jo van Ammersstraat 1E, 
5122 CK
bouwen kleine bedrijfshal
11 maart 2022, N631 (Nassaulaan en het 
verlengde van de Pastoor Gillisstraat te 
Rijen)
kappen bomen
13 maart 2022, Aalstraat 10, 5126 CP
aanleggen extra uitrit
15 maart 2021, Aalstraat 26, 5126 CP
uitbreiden woning
16 maart 2022, Marga Klompelaan 22, 
5122 BB
vervangen dak 
18 maart 2022, Roggeveld 27, 5126 GV
bouwen woning met garage
18 maart 2022, Molenstraat 34, 5126 DB
bouwen erker
20 maart 2022, Sportparkweg 11, 5121 MP
kappen bomen
21 maart 2022, Rembrandtlaan 35, 
5121 WK
plaatsen dakkapel
21 maart 2022, Kerkstraat 55, 5126 GB
kappen 1 boom
22 maart 2022, Hofstad 41, 5126 EW
plaatsen dakkapel

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

14 maart 2022, Bavelseweg 134, 5124 PZ
herbouwen bestaande loods
16 maart 2022, Chaamseweg 4, 5126 NE
verbouwen bestaande schuur tot B&B
16 maart 2022, nabij Lange Wagen-
str.24-26, Gilze (22ZK00182)
kappen 34 bomen
16 maart 2022, Kadastrale sectie L 558, L 
3892, L 4018, L 4016, L 1336 
kappen 34 bomen (22ZK00182)
16 maart 2022, Prinsenbosch 66 en 69 , 
5126 ND
bouwen nieuw gezondheidscentrum en 
gebouw voor opvang (deels) mindervaliden 
22 maart 2022, Broekstraat 72, 5124 NK
verlengen tijdelijke omgevingsvergunnin-
gen (kenmerk 17ZK01233 en 18ZK01406) 
met 5 jaar voor theetuin, tuinhuisje en 
banners

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning

8 maart 2022, Raakeindse Kerkweg 71 
b142,  5124 RZ
bouwen berging
9 maart 2022, Van Wassenbergstraat 14, 
5126 HE
plaatsen dakkapel
17 maart 2022, Kruithoorn 34, 5126 WC
realiseren oprit
17 maart 2022, Laagstraat 104, 5121 ZH
wijzigen van bestaande dakhelling

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

Verleende omgevingsvergunnin-
gen met reguliere procedure 

10 maart 2022, Oude Baan 48 (kadastraal-
nr N896), 5125 NG
veranderen uitrit
10 maart 2022, Strijp 8, 5126 WR 
aanbouwen van garage (carport is vergun-
ningvrij)
11 maart 2022, Mary Zeldenrustlaan 193, 
5122 CJ 
plaatsen schutting
16 maart 2022, Bavelseweg 134, 5124 PZ
herbouwen loods en vervangen dak van 
woning
22 maart 2022, Roggeveld 18 (Laarspad 
kavel 20), Gilze 
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

10 maart 2022, Raakeindse Kerkweg 4, 
5124 RG
saneren asbest
16 maart 2022, Schoolstraat 21, 5124 RM
verwijderen tuinbouwkas
15 maart 2022, Prinsenbosch 2, 5126 ND
saneren asbest
22 maart 2022, Mosstraat 16, 5121 ZJ
saneren asbest

Melding akkoord

17 maart 2022, Rimpelaar 3a, 5124 RB
veranderen activiteiten

APV

Verleende ontheffing APV
Besluit verzonden op 10 maart 2022, verle-
ning APV ontheffing, inrichten bouwplaats, 
van april 2022 tot en met juni 2023, loca-
tie ter hoogte van Heuvelstraat 66 in Gilze 
(zaaknummer 374217).
 
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Ingekomen aanvragen vergunnin-
gen APV en bijzondere wetten
Zeskamp Koningsdag op 27 april 2022 van 
13:00 uur tot 22:00 uur in Hulten, Rijksweg 
13.
Koningsdag op 27 april 2022 van 11:00 uur 
tot 17:00 uur in Gilze.
Avondvierdaagse op 7, 8, 9 en 10 juni 2022 
in Gilze.
JRTD Wielerweekend Gilze op 18 juni 2022 
van 13:00 uur tot 24:00 uur en op 19 juni 
2022 van 11:00 uur tot 22:00 uur in Gilze, 
start en finish op Bisschop de Vetplein.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Besluit verzonden op 10 maart 2022, Ex-
ploitatievergunning Locatie Hulteneindse-
straat 40 a te Hulten (Springflower Stables)

Besluit verzonden op  17 maart 2022, Stil-
le Tocht Dodenherdenking op 4 mei 2022 
van 19:00 uur tot 20:30 uur in Kerkstraat en 
Alphenseweg Gilze (372527)

Besluit verzonden op 17 maart 2022, Voor-
jaarsmarkt Rijen op zondag 3 april 2022 
van 11.00 tot 17.00 uur in Wilhelminaplein, 
Stationsstraat, Hoofdstraat en Winkelcen-
trum de Laverije te Rijen (374799)

Besluit verzonden op 21 maart 2022, Bui-
tenspeeldag op woensdag 8 juni 2022 van 
13.00 tot 17.00 uur in Pius-X straat te Rijen 
(372629)

Besluit verzonden op 22 maart 2022, Bu-
rendag op zaterdag 24 september 2022 van 
10.00 tot 23.00 uur in Pius-X straat te Rijen 
(372630)

Besluit verzonden op 23 maart 2022, Work-
shops Wereldwinkel op zaterdag 2 april 
2022 van 10.00 tot 16.00 uur in Mangro-
velaan te Rijen (375209)

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
Slijterijvergunning Verzenddatum 21-03-
2022 Locatie Nieuwstraat 25 te Gilze (Wij-
notheek Gilze)

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. 


