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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 24 en 31 mei 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Raadsinformatiebrief over trillingsmetin-
gen Regentenstraat in Rijen
Bewoners aan de Regentenstraat in Rijen 
ervaren trillingen als gevolg van de aange-
legde drempels. De bewoners hebben hier-
van melding gemaakt bij onze gemeente. 
Om objectief beeld te krijgen van de situ-
atie zijn metingen gedaan. De uitkomsten 
van de metingen vormen geen aanleiding 
om iets aan de situatie te veranderen. De 
bewoners zijn op de hoogte gebracht van 
de uitkomsten van de meting. Met een 
raadsinformatiebrief informeert het college 
de gemeenteraad over de uitkomsten van 
de metingen.

Raadsinformatiebrief over servicenormen 
gemeentelijke dienstverlening
Eind 2021 zijn op basis van nieuwe klantbe-
loften de servicenormen herijkt. De volgen-
de generieke servicenormen zijn vastge-
steld en gedeeld met de raad: doorlooptijd, 
bereikbaarheid, positieve klantbeleving en 
heldere communicatie. De volgende stap is 
om de servicenormen toe te passen en te 
monitoren in de verschillende afdelingen. 

Met een raadsinformatiebrief informeert 
het college de gemeenteraad over de stand 
van zaken.

College stemt in met overeenkomst 
over bouw vier levensloopbestendige 
woningen in Gilze
Binnenkort start een bestemmingsplanpro-
cedure om de bouw van vier levensloop-
bestendige woningen achter Bisschop de 
Vetplein 10, Kerkplein 105 en naast
de voormalige pastorietuin in Gilze moge-
lijk te maken. De gemeente heeft met de 
ontwikkelaar afspraken gemaakt over de 
bijbehorende kosten. Het college stemt in 
met de bijbehorende overeenkomst.

College benoemt nieuw lid Adviesraad 
Sociaal Domein
Het college benoemt op voordracht van 
de Adviesraad Sociaal Domein de leden 
van deze adviesraad. benoemt. Vanwege 
openstaande vacatures heeft de Advies-
raad de heer Drogt als lid voorgedragen. 
Het college benoemt de heer Drogt als lid 
van de adviesraad.

Afscheid 15 juni
Joep Timmermans met pensioen
Na 10 jaren afdeling Algemene Zaken, 6 
jaren bureau weg- en waterbouw, 5 jaren 
afdeling Gemeentewerken, 3 jaren Inge-
nieursbureau, 19 jaren raadsgriffier en 1 
jaar proefverlof neemt Joep Timmermans 
afscheid van de gemeente Gilze en Rijen.

U bent van harte welkom bij dat afscheid op 
woensdag 15 juni a.s. van 16.00 tot 18.00 
uur in de raadzaal in het gemeentehuis in 
Rijen (Raadhuisplein 1).

Een vriendelijk doch dringend verzoek van 
de aanstaande pensionado: s.v.p. geen at-
tenties, presentjes, cadeautjes e.d. 
In plaats daarvan stelt hij een gift aan de 
stichting Home of Good Hope zeer op prijs. 
Een bus voor dat goede doel staat bij de 
ingang in de raadzaal.

Gemeentebestuur Gilze en Rijen 

24 juni onthulling bordje bij Witte Anjer Perkje; 
veteranen uit onze gemeente van harte welkom!
Als eerbetoon aan de veteranen in onze 
gemeente hebben we een Witte Anjer 
Perkje aangelegd voor het gemeentehuis 
in Rijen. Bij het perkje komt een bordje. 
Op vrijdag 24 juni, de dag voor de Lande-
lijke Veteranendag, onthult burgemeester 
Derk Alssema om 10.00 uur het bordje 
samen met Cees Aarts van de Vereniging 

Indië en Nieuw Guinea Militairen Gilze en 
Rijen. Bent u veteraan en woont u in onze 
gemeente dan nodigen wij u van harte uit 
hierbij aanwezig te zijn!  Na de onthulling 
drinken we samen een kopje koffie met iets 
lekkers erbij in het gemeentehuis. Wilt u 
aanwezig zijn?  Meld u dan voor 20 juni  aan 
via bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl 

La Vuelta: maak er een feestje van,  
maar houd je wel aan de regels
La Vuelta (Ronde van Spanje) komt naar Nederland. Met (internati-
onale) toprenners, een ploegenpresentatie, een uitgebreid activa-
tieprogramma en drie prachtige etappes door Utrecht en Brabant is 
het een uniek event om mee te maken. Bij de etappe Breda-Breda 
op zondag 21 augustus doorkruist de route onze gemeente. Maak 
er vooral een feestje van en geniet van dit spektakel.

Melding of vergunning
Pak je het met je familie, vrienden of als ondernemer grootser 
aan, houd er dan rekening mee dat de activiteit aangemerkt kan 
worden als een evenement. Je moet je dan aan bepaalde spelregels 
houden. Wanneer is een activiteit een evenement? Wanneer is 
een melding voldoende? En wanneer is een vergunning nodig en 
wanneer moet je die aanvragen? Lees het op onze website www.
gilzerijen.nl/evenementenvergunning.

Extra spelregels
Daarnaast dienen we ons met z’n allen te houden aan extra spelre-
gels van de organisatie van de Ronde van Spanje voor nevenactivi-
teiten. Zo is direct naast, op of boven het parcours niets toegestaan. 
En ook het fietspad en de stoep naast het parcours moet altijd vrij 
blijven (in verband met loopstromen en crowd management). En 
er zijn meer zaken die we voor moeten leggen aan de organisatie 
of bij voorbaat al niet zijn toegestaan.

Stuur daarom altijd een mail als je van plan bent iets te organiseren 
naar apv@abg.nl.
La Vuelta: we maken er samen een feestje van!

Evenementenverkeersregelaars gezocht
Voor dit wielerspektakel zijn wij op zoek naar vrijwilligers (vanaf 
16 jaar) die op 21 augustus 2022, tussen 10.00 uur en 15.00 uur) 

beschikbaar zijn om als evenementenverkeersregelaar een belang-
rijke bijdrage leveren om het evenement tot een succes te maken. 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door een e-mail te sturen naar 
jancoolen@abg.nl met als onderwerp “Vrijwilliger Vuelta2022ge-
meentenaam”.

Vermeld in deze mail uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, 
adres, of uw in bezit bent van een aanstelling evenementenver-
keersregelaar, eventuele voedselallergieën en kledingmaat.

Zaterdag 18 juni: dag van de Techniek Gilze

Zaterdag 18 juni organiseren technische 
bedrijven in Gilze een Open-Bedrijven-Dag-
route. Tussen 8.30 uur en 12.30 uur zetten 
verschillende technische bedrijven hun 
deuren open. Bedrijven op Midden Brabant 
Poort en Broekakkers en Willemse Staal-
constructies doen mee. Het evenement 
is bedoeld om jongeren en zij-instromers 
kennis te laten maken met techniek. 
Er zijn demonstraties en rondleidingen. Je 
krijgt informatie over werken in de tech-
niek, vacatures en opleidingsmogelijkhe-
den.

Je kun die dag ook zelf aan de slag! Sluit 
een ventilator aan, ervaar virtual reality, 
doe mee aan een competitie van gereed-
schappen, of bedien hightech producite-
machines. Bezoek het inspiratieplein waar 
YouTuber Mathijs ten Hagen live komt 
lassen en/of doe mee aan een workshop 
VR-lassen.

Meer info?
Scan de QR-code.
Kom langs en ontdek jouw toekomst!

 

Kent u iemand die een lintje 
verdient?
Op 26 april hebben zeven inwoners uit onze 
gemeente een Koninklijke Onderschei-
ding gekregen.  We weten dat er in onze 
gemeente nog meer mensen zijn die een 
‘lintje’ verdienen. Kent u ze? Kom dan nu 
in actie en meld ze aan! 

Aanmelden
We moeten de aanvragen voor een lintje 
voor 26 april 2023 al op 1 juli 2022 binnen 
hebben! 
U kunt als organisatie of als privépersoon 
(ondersteund door een organisatie) de aan-
vrager van een ‘lintje’ zijn. 

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? 
Bel dan eerst met Rian Anssems van het 
Cluster Klantcommunicatie, telefoonnum-
mer 088-3821202  of mail naar rianans-
sems@abg.nl.  Zij kan u vertellen wat er 
allemaal bij komt kijken.

Informatie vooraf 
Wilt u vooraf wat meer informatie over 
aanvraagprocedure, voorwaarden, beoor-
deling van de aanvraag en afwikkeling, ga 
dan naar www.gilzerijen.nl/onderscheiding 
of kijk op www.lintjes.nl

Extra inloopspreekuur 
Dorpsteam Gilze en Rijen
Hebt u een hulpvraag of ondersteuning no-
dig op het gebied van geld, school, werk, 
gezondheid, opvoeden en opgroeien? Op 
woensdagochtend 15 juni is er een extra 

inloopspreekuur in MFA de Molenwiek. U 
bent van harte welkom voor een kop koffie 
tussen 8.30 – 10.00 uur. Ondersteuning en 
advies door het Dorpsteam is gratis.  
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Bekendmakingen

Verleende vergunningen
Collectevergunning voor:
•  EpilepsieNL in de periode van 5 tot en 

met 11 juni 2022
•  Nederlandse Maag Lever Darm Stich-

ting, collecte periode 20 tot en met 25 
juni 2022

•  MS Fonds in de periode van 27 juni tot 
en met 2 juli 2022

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
18 mei 2022, Stationsstraat ong. (A 1383 - 
Looierskwartier Rijen/Centrumplan Oost 
Rijen)
kappen 44 bomen (22ZK00688)
18 mei 2022, Speltakker 9 in Gilze 
(22ZK00690)
bouwen woning en aanleggen uitrit
18 mei 2022, Tuinstraat 15, 5121 EG 
(22ZK00693)
verbouwen basisschool (intern) en deels 
wijziging functies
18 mei 2022, Hercules 22, 5126 RK 
(22ZK00697)
plaatsen lichtreclame op buitengevel
18 mei 2022, Statenlaan 39, 5121 HA 
(22ZK00699)
plaatsen dakkapel
19 mei 2022, Burgemeester Krollaan 2, 
5126 PT (22ZK00701)
kappen 2 bomen
19 mei 2022, Bavelseweg 45, 5126 NL
splitsen woonboerderij en realiseren pré-
-mantelzorg
20 mei 2022, Kempenbaan 5, 5121 DM 
(22ZK00708)
plaatsen lichtreclame tegen gevel
23 mei 2022, Raadhuisstraat 28, 5126 CJ 
(22ZK00709)
reclame t.b.v. ombouw winkel
27 mei 2022, Laagstraat 10, 5121 ZG
plaatsen dakkapel
31 mei 2022, Burg van Poppelstraat 6, 
5126 VD (22ZK00727)
plaatsen tuinhuis
31 mei 2022, Lange Wagenstraat 2, 5126 
BC (22ZK00730)

plaatsen condensor

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
29 mei 2022, Marga Klompélaan 13, 
5122 BN
bouwen tuinmuur
29 mei 2022, Statenlaan 85, 5121 HB
plaatsen dakkapel
29 mei 2022, Bavelseweg 5a, 5126 NL
gedeeltelijk slopen bestaande kapschuur 
op grond van ruimtelijke regels en vervan-
gen dakconstructie

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
2 juni 2022, Rimpelaar 40, 5124 RB 
(22ZK00269)
plaatsen tijdelijke woonunit

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
24 mei 2022, Stationsplein 5, 5121 EA 
(22ZK00504)
gebruiken gehele pand als kantoor 
24 mei 2022, Stationsplein 5, 5121 EA 
(22ZK00506)
realiseren 3 wooneenheden 
25 mei 2022, Pastoor Gillisstraat 132, 
5121CH
realiseren dubbele nokverhoging
25 mei 2022, Aalstraat 10, 5126 CP
aanleggen extra uitrit

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

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
20 mei 2022, Versterstraat 11, 5126 BT
kappen boom
24 mei 2022, Molenstraat 34, 5126 DB 
(22ZK00418)

bouwen erker
24 mei 2022, Tuinstraat 64, 5121 EK 
(21ZK04728)
veranderen draagconstructie dak
24 mei 2022, De Quaystraat 2, 5121 AR 
(22ZK00145)
aanbouwen aan achterzijde woning, plaat-
sen dakkapel en legaliseren  bestaande 
overkapping
25 mei 2022, Mackayhof 4, 5121 AE 
(22ZK00512)
plaatsen dakkapel
25 mei 2022, Heuvelstraat 48, 5126 CM 
(22ZK00487)
bouwen woning
31 mei 2022, Spoorlaan Zuid 27 A, 5121 
LB (22ZK00306)
bouwen schuur
31 mei 2022, Wouwerbroek 76, 5122 GX 
(22ZK00336)
plaatsen dakkapel
31 mei 2022, Bredestraat 7 A, 5121 PA 
(22ZK00297)
tijdelijk gebruiken schuur als B&B voor pe-
riode van 5 jaar
31 mei 2022, Versterstraat 11, 5126 BT 
(22ZK00552)
kappen boom
31 mei 2022, Hoofdstraat 19, 5121 JA 
(22ZK00557)
wijzigen bestaande reclame en plaatsen 
nieuwe LED reclame 
2 juni 2022, Groenstrook tegenover Rie-
kevoort 1 t/m 37, de groenstrook naast 
Hoeksestraat 56 en de groenstrook te-
genover Mosselaar 1 t/m 19 in Rijen 
(22ZK00441)
kappen 64 bomen

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. 

Melding akkoord
27 mei 2022, Phantom 8 en 10, 5126 RJ 
(22ZK00175)
aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichting

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Volledige meldingen 
23 mei 2022, Mariastraat 29, 5121 JT 
(22ZK00696)
saneren asbest

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Dode hoek les groep 7 en 8 i.s.m. VVN op 
30 juni 2022 van 8:30 uur tot 15:15 uur op 
parkeerplaats naast BS De Vijf Eiken, van 
Duivenvoordestraat 75 Rijen.
ZoMaar 2022 op 16 & 17 juli 2022 van 
21:00 uur tot 01:00 uur in Gilze

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 19 mei 2022, Mol-
lebosfist op 4 juni 2022 van 20:00 uur tot 
02;30 uur, op 5 juni 2022 van 13:00 uur tot 
02:30 uur en op 6 juni 2022 van 10:30 uur 
tot 24:00 uur in het park aan Nieuwstraat 
te Gilze.

Besluit verzonden op 19 mei 2022, JRTD 
Wielerweekend Gilze op 18 juni 2022 van 
13:00 uur tot 24:00 uur en op 19 juni 2022 
van 10:30 tot 22:00 uur rond en door Gilze 
en op het Bisschop de Vetplein.

Besluit verzonden op 23 mei 2022, Gezins-
dag Defensie Helikopter Commando op 18 
juni 2022 van 13:00 uur tot 20:00 uur in 
gebouw 453 en het Jaap de Hoop Schef-
fersplein en op het platform van gebouw 
800 op Vliegbasis Gilze en Rijen.

Besluit verzonden op 23 mei 2022, Jubile-
um viering 301 Squadron op 16 juni 2022 
in Hangar 496 dock 10, 11 en 12 op Vlieg-
basis Gilze Rijen.

Besluit verzonden op 24 mei 2022, Oud 
NAC – VV Molenschot op 4 juni 2022 
van 08:00 uur tot 24:00 uur op sportpark 
Hoogeind aan de Sint Annastraat 99 in Mo-
lenschor

Besluit verzonden op 1 juni 2022, 50-jarig 
bestaan Handbalvereniging Rijen, op 17 en 

18 juni 2022 van 18:00 uur tot 21:00 uur op 
het MFA Terrein te Rijen (400366)

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. 

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 

voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Mollebosfist op 4, 5 en 6 
juni 2022

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens JRTD Wielerweekend Gil-
ze op 18 en 19 juni 2022

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Jubileum viering 301 
Squadron op 16 juni 2022

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
voor het schenken van zwakalcoholische 
dranken tijdens Oud NAC – VV Molen-
schot op 4 juni 2022

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


