Info

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

Doorkomst Ronde van Spanje
op zondag 21 augustus 2022
La Vuelta (Ronde van Spanje) komt naar Nederland. 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. Maar houd als
inwoner ook rekening met tijdelijke wegafsluitingen en een parkeerverbod langs de
gehele route.
Straten en doorkomsttijden Gilze,
Molenschot en Rijen
De derde etappe komt op 21 augustus
langs:
- Gilze en Molenschot (reclamekaravaan
verwacht rond 12.30 uur, renners rond
13.30 uur): Langenbergseweg N260 Alphenseweg - Heuvel - Raadhuisstraat
- Bisschop de Vetplein - Oranjestraat
- Biestraat - Klein Zwitserland - Molenschotsedijk - Lijndonk - Broekstraat – Heideweg
- Rijen (reclamekaravaan verwacht rond
12.450 uur, renners rond 13.45 uur):
Rijksweg - Europalaan - Hannie Schaftlaan - Dongenseweg
De straten in Gilze en Molenschot zijn afgesloten van ongeveer 11.45 uur tot ongeveer
14.45 uur. De straten in Rijen zijn afgesloten van ongeveer 12.00 uur tot ongeveer
15.00 uur.
Parkeerverbod
Langs de hele route is er een parkeerverbod van zaterdag 20 augustus 21.00 uur
tot en met zondag 21 augustus 18.00 uur
van kracht. Dit betekent dat er geen auto’s

of andere voertuigen op de weg of in de
parkeervakken langs het parcours mogen
staan.
Melding of vergunning bij activiteiten
We raden iedereen aan om vooral te genieten van het spektakel. Pakt u het met
uw familie, vrienden of als ondernemer
grootser aan, houd er dan rekening mee
dat we uw activiteit kunnen beschouwen
als een evenement. U moet zich 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 u die
aanvragen? Lees het op onze website www.
gilzerijen.nl/evenementenvergunning.
Extra spelregels
Daarnaast moeten we ons met z’n allen
houden aan extra spelregels van de organisatie van de Ronde van Spanje voor nevenactiviteiten. Zo is direct naast, op of boven
het parcours niets toegestaan. En ook het
fietspad en de stoep naast het parcours
moeten altijd vrij blijven (in verband met
loopstromen en crowd management). En er
zijn meer zaken die we eerst voor moeten
leggen aan de organisatie. Sommige activiteiten zijn bij voorbaat al niet toegestaan.
Stuur ons daarom altijd een mail als u van
plan bent iets te organiseren: apv@abg.nl.

uit en houden die steeds actueel. Ook via
social media, Weekblad Gilze en Rijen en
andere uitingen houden we u op de hoogte over deze unieke gebeurtenis. Heeft u
na het lezen van deze informatie toch nog
vragen? Neem dan contact op met ons via
mail: info@gilzerijen.nl of bel 14 0161.
La Vuelta Holanda
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21
augustus rijden de renners door de provincies Utrecht en Noord-Brabant met een
klein uitstapje naar België (Baarle-Hertog).
Er is een speciale website met alle informatie over de eerste drie etappes en het
randprogramma, alles onder de noemer La
Vuelta Holanda. Alles weten over La Vuelta
Holanda: www.lavueltaholanda.com.
La Vuelta: we maken er samen een feestje
van!

Proef geëvalueerd: jeugd maakt goed gebruik
van jongerenontmoetingsplekken

Wethouder Mariëlle Doremalen over de resultaten: “De JOP’s voorzien in een behoefte. Daarnaast zien we dat jeugdoverlast elders in
de dorpen afneemt. In de proef was overleg met alle betrokkenen
een belangrijk element. Daarin had onze overlastregisseur een centrale rol. Dat is door alle betrokkenen gewaardeerd.”
Blije jeugd in Gilze
De jeugd in Gilze is blij met de JOP op de locatie aan de Warande.
Ze maken goed gebruik van de JOP. jongerenwerk, boa’s en politie zien dit ook en ervaren minder overlast bij bijvoorbeeld het
Mollebos in Gilze. Hoewel er amper meldingen zijn, vinden enkele
omwonenden de JOP niet passen in de parkachtige omgeving van
Water aan de Warande. Alles overwegend wil de gemeente de JOP
definitief een plek geven aan Water aan de Warande. Binnenkort
start de vergunningsprocedure. Daarbij is het de bedoeling om de
directe omgeving en aankleding van de JOP te verbeteren. Dit biedt
ook mogelijkheden om de JOP beter op de omgeving te laten aansluiten en een wens van de jeugd mogelijk te maken om de directe

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 5 en 12 juli 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.
Gemeente sluit met Staatsbosbeheer een
gebruiksovereenkomst fietspaden
Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de
fietsallee en aansluitingen en de sanering
van overige fietspaden in de bossen bij Gilze. De afspraken zijn verwoord in een gebruiksovereenkomst. Het college stelt de
gebruiksovereenkomst vast. Wethouder
Corné Machielsen ondertekent de overeenkomst namens de gemeente.
Aanvraag subsidie Toerisme De Baronie
‘Toerlezjoeren in Brabant’ 2022
De gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam en Toerisme De Baronie hebben
een samenwerkingsovereenkomst. In de
overeenkomst zijn ook subsidiemogelijkheden voor activiteiten van Toerisme De
Baronie opgenomen. Voor 2022 verleent
het college aan Toerisme De Baronie
‘Toerlezjoeren in Brabant’ een subsidie van
€ 81.000. Hiermee creëert Toerisme De Baronie onder andere extra aandacht en inzet
voor evenementen en attracties in Rijen,
Gilze, Molenschot en Hulten.

Gemeente krijgt QR-fitroutes
Het college laat vier QR Fit-routes aanleggen in de gemeente Gilze en Rijen. Er komen twee routes in Rijen, een in Gilze en
een in Molenschot. Hiermee bevordert de
gemeente het sporten en bewegen in de
openbare ruimte. Een QR Fit-route is een
2,5 tot 3 kilometer lange route die via een
app wordt getoond. Langs de route staan
10 paaltjes met een QR-code. De QR-code
linkt naar een filmpje en nodigt uit om een
oefening te doen. De oefening kent drie
verschillende niveaus en wisselt dagelijks
bij ieder paaltje. Daardoor blijft het interessant om de route te doen.
Vervolg burgerinitiatief uitbreiden,
onderhouden en vervangen AED’s in het
buitengebied
De gemeenteraad ontving een burgerinitiatief over het AED-netwerk in het buitengebied van de gemeente. Als vervolg op dit
burgerinitiatief gaf het college opdracht
voor een onafhankelijk onderzoek. Met een
raadsinformatiebrief biedt het college de
gemeenteraad de onderzoeksrapportage
aan en informeert het de gemeenteraad
over zijn visie hierop.

VIPvoorelkaar, gefeliciteerd met
de Nationale Vrijwilligersprijzen
2022!

Meer informatie
Alle gemeentelijke informatie staat op onze
gemeentelijke www.gilzerijen.nl/vuelta. We
breiden die informatie de komende tijd

In oktober 2021 startte de gemeente een proef van zes maanden
met een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Gilze en een JOP in
Rijen. Met de proef van jongerenontmoetingsplekken gaven we
invulling aan een langgekoesterde wens om voor jongeren meer
ontmoetingsplekken te maken. Samen met jongeren, omwonenden, jongerenwerk, politie en boa’s keken we terug op de proef in
Gilze en de nog lopende proef in Rijen.
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omgeving van de JOP te verharden.
Nieuwe locatie in Rijen
De proef met de JOP in Rijen begon in oktober 2021 bij de Uitvang.
De jeugd maakte er op die plek amper gebruik van. Na onderling
overleg tussen jongeren, jongerenwerk, politie, boa’s en gemeente
verhuisde de JOP in april 2022 naar de locatie Korte Rekken in Rijen.
De eerste resultaten zijn positief. De jeugd weet de JOP goed te
vinden en er zijn tot nu toe amper meldingen van overlast. Daarbij
zien we dat de jeugdoverlast bij het winkelcentrum afneemt. Over
vier maanden hebben we nog meer ervaring opgedaan en houden
we voor deze locatie een eindevaluatie.

Wat een mooi bericht ontvingen we op
woensdag 6 juli 2022: VipVoorelkaar blinkt
uit in de begeleiding van vrijwilligers en
wint de hoofdprijs van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2022. Liefst 129 inzendingen kwamen in aanmerking voor deze titel.
Wethouder Marielle Doremalen: ‘We feliciteren alle vrijwilligers en medewerkers van
VIPvoorelkaar met deze prijs. Een geweldige en verdiende prestatie! We zijn trots
op het VIP en alle vrijwilligers, die elke dag
weer klaar staan voor onze inwoners.”

400 vrijwilligers maken elke dag het verschil in het leven van veel inwoners. Dat
gebeurt onder andere via maatjesprojecten, ontmoetingen, klushulp in tuin en huis,
vervoer, repaircafé en verschilmakers.
Wil je meer weten over VIPvoorelkaar of
ook vrijwilliger worden? Kijk dan op
www.vipvoorelkaar.nl.

De jongenontmoetingsplaats in Gilze

Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.
Bekendmakingen
Attendering bekendmaking
vaststelling wijzigingsplan
‘Oranjestraat 119a, Gilze’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maakt
bekend dat zij op 12 juli 2022 het wijzigingsplan ongewijzigd hebben vastgesteld.
De officiële bekendmaking is op 18 juli 2022
gepubliceerd en de stukken liggen van 19
juli 2022 tot 29 augustus 2022 ter inzage.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar
www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

30 juni 2022, Aalstraat 10, 5126 CP
(22ZK00845)
aanleggen extra uitrit
30 juni 2022, Militaire wijk (sectie A 5175)
nabij Willem I-plein en Frederikplein, Rijen
(22ZK00847)
kappen 16 bomen
30 juni 2022, Architect van Beijsterveldthof
Gilze sectienr: L 3265 (22ZK00848)
kappen 8 bomen
1 juli 2022, Heuvelstraat 38, 5126 CM
(22ZK00852)
bouwen woning
3 juli 2022, Drossaardstraat 18, 5121 VH
(22ZK00856)
gelijk trekken bestaande uitbouw
5 juli 2022, Goorbergseweg 37, 5124 NE

(22ZK00868)
bouwen woning
6 juli 2022, Burgemeester Krollaan 2 en 4,
5126 PT (22ZK00871)
verbouwen bedrijfsruimte
7 juli 2022, Stationsstraat nabij nr. 124
(Looierskwartier/ Centrumplan Oost),
Rijen (22ZK00877)
kappen 44 bomen
7 juli 2022, Wouwerbroek 50, 5122 GX
(22ZK00881)
plaatsen dakkapellen
8 juli 2022, Broekdijk 44a, 5125 NE
(22ZK00887)
plaatsen 14 verplaatsbare garageboxen
8 juli 2022, Broekdijk 44, 5125 NE
(22ZK00890)
plaatsen 48 tiny huisjes
10 juli 2022, Dongenseweg 22, 5121 PC
(22ZK00892)
kappen één boom

De gemeente neemt eerst een besluit over
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer
weten over deze aanvraag? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van
onze gemeente, telefoon 14 01 61

Rectificatie ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
De gepubliceerde aanvraag omgevingsvergunning van week 22 met ontvangstdatum
20 mei 2022 voor het plaatsen lichtreclame
tegen gevel aan de Kempenbaan 5, 5121
DM (22ZK00708)
staat vermeld onder een foutief adres.
Het juiste adres is: Burgemeester Krollaan
2, 5126 PT Gilze

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd

30 juni 2022, Raadhuisstraat 28, 5126 CJ
plaatsen reclame tbv ombouw Coop winkel
naar Plus winkel
2 juli 2022, Aalstraat ong. (tussen Tilburgsebaan en de Heuvel) Gilze (22ZK00655)
intrekken milieuvergunning
5 juli 2022, Hercules 22, 5126 RK
(22ZK00697)
plaatsen lichtreclame buitengevel
6 juli 2022, Kempenbaan 5, 5121 DM
(22ZK00708)
plaatsen lichtreclame gevel
12 juli 2022, Venneweg 14, 5121 RA
(22ZK00797)
verbouwen woning en verwijderen van bestaande uitrit en aanleggen nieuwe uitrit
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Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

6 juli 2022, Stationsstraat ong. in Rijen
(Centrum Rijen Oost - Looierskwartier)
(22ZK00688)
kappen 44 bomen
Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze
mededeling kan geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.

Aanvraag omgevingsvergunning
is vergunningvrij

12 juli 2022, Monseigneur van Hooydonkstraat 30, 5121 JS (22ZK00667)
plaatsen houten overkapping/tuinhuis

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

30 juni 2022, Speltakker 9 (Laarspad Kavel
39), Gilze (22ZK00690)

bouwen woning en aanleggen uitrit
30 juni 2022, Lange Wagenstraat 2, 5126
BC (22ZK00637)
plaatsen diverse gevelreclames (deels vergunningvrij)
1 juli 2022, Statenlaan 85, 5121HB
(22ZK00508)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
6 juli 2022, Prinsenbosch 69, 5126 NC
(22ZK00791)
kappen 4 bomen
11 juli 2022, Bavelseweg 5a, 5126 NL
(22ZK00244)
verbouwen bestaande kapschuur tot zelfstandige woning
11 juli 2022, Marga Klompélaan 13, 5122
BN (22ZK00492)
bouwen tuinmuur
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

30 juni 2022, Tuinstraat 15, 5121 EG
(22ZK00837)
slopen gedeelte schoolgebouw
7 juni 2022, Karel Doornmanstraat
(excl. 55), 5121 LW (22ZK00759)
verrichten partieel sloopwerk t.b.v. renovatie woningen
29 juni 2022, Bavelseweg 5a, 5126 NL
(22ZK00805)
slopen schuur
7 juli 2022, Kuyperstraat 13, 5121 TP
saneren asbest

Melding akkoord

5 juli 2022, Roggeveld 29, 5126 GV
(22ZK00807)
aanleg gesloten bodemenergiesysteem

buiten inrichting
6 juli 2022, Raadhuisstraat 28, 5126 CJ
(22ZK00769)
brandveilig gebruik pand
Het indienen van bezwaar of beroep is niet
mogelijk.

APV
Verleende vergunningen APV
en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 30 juni 2022, Jaarmarkt d’n Mastendol op 24 juli 2022 van
10:00 uur tot 21:00 uur in Rijen (373630)
Besluit verzonden op 6 juli 2022, KPJ Feestweekend op 18 augustus 2022 van 20:00
uur tot 24:00 uur, op 19 augustus 2022 van
20:00 uur tot 02:30 uur, op 20 augustus
2022 van 20:00 uur tot 02:30 uur en op 21

augustus 2022 van 10:00 uur tot 24:00 uur
in Gilze (373926)
Besluit verzonden op datum 07-07-2022,
plaatsen bouwcontainer op 08-07-2022
van tot 30-07-2022 in Kapelaan Raaijmakersstraat 8 te Rijen (403783)
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.

U vindt alle volledige
officiële bekendmakingen
op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

