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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 19 en 26 juli en 2 augustus 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Goede ideeënfonds draagt bij aan 
activiteiten in Gilze en Rijen
Met het goede ideeënfonds is onderdeel 
van het plan ‘kickstartend sterker na coro-
na’ en nodigt inwoners, verenigingen en 
professionele organisaties uit om activitei-
ten te bedenken om elkaar te ontmoeten 
of dingen samen te doen. Er zijn vier pe-
riodes om goede ideeën in te dienen. Per 
periode is een bedrag beschikbaar om bij 
te dragen aan activiteiten. De activiteiten 
zijn ingedeeld in aanvragen vanuit inwo-
ners, ondernemers en vereniging. Voor 
periode 3 is per categorie de maximumbij-
drage vastgesteld. Aanvragen kunnen van-
af nu worden ingediend bij de gemeente. 
Meer informatie staat op www.gilzerijen.
nl/goedeideeenfonds. Daarnaast heeft het 
college wethouder Doremalen aangewezen 
als coördinerend portefeuillehouder voor 
de uitvoering van het plan “kickstartend 
sterker na corona”.

College doet met pilot ervaring op met 
boomwaarderingssysteem
Het Plan van Aanpak boomwaarderingssys-
teem is een uitwerking van het in novem-
ber 2021 vastgestelde bomenbeleidsplan. 
In het bomenbeleidsplan staat dat bomen 
verschillende waarden hebben en dat we 
bomen die we kappen willen compenseren 
op basis van kwaliteit en niet op basis van 
kwantiteit. Hiervoor is een boomwaarde-
ringssyteem opgesteld. Het college stemt 
in met een pilot om het boomwaarderings-
systeem in de praktijk te toetsen. Daarna 
stellen het college hem definitief vast. De 
eerste ervaring wordt opgedaan in het pro-
ject Rijen Noord Oost, deelproject 1: Rieke-
voort/Mosselaar.

Rijksoverheid en gemeente maken 
afspraken over nieuwe zendmast voor 
hulpdiensten
Het college is met de Rijksoverheid een 
recht van opstal overeengekomen voor 
het plaatsen van een C2000-mast aan het 
Klein Zwitserland in Gilze. Momenteel is 
de dekking van het C2000 netwerk rond-
om de genoemde locatie onvoldoende en 
is extra netwerkdekking noodzakelijk. Een 
goede dekking is belangrijk voor het vei-
lig en effectief kunnen functioneren van 
hulpverleners en overheidsdiensten en 
daarmee voor de veiligheid van iedereen. 
De Rijksoverheid gaat betrokkenen en geïn-
teresseerden informeren en hen betrekken 
bij de vervolgstappen. Het college hecht 
belang aan het goed inpassen van deze 
zendmast in de omgeving en heeft met de 
Rijksoverheid afspraken gemaakt over het 
compenseren in groen.

Gemeente bereidt pilot Buurtgezinnen 
voor
Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd 
op een oude gedachte: opvoeden doen 
we samen. Gezinnen die steun kunnen 
gebruiken (vraaggezinnen) worden gekop-
peld aan een warm en stabiel gezin in de 
buurt (steungezinnen). De hulp is alledaags 
en vriendschappelijk. De gezinnen maken 
onder begeleiding van de coördinator van 
Buurtgezinnen afspraken over de steun. Na 
een jaar begeleiding is het aan de gezinnen 
zelf om elkaar te steunen. De gemeente 
start een proef van 2 jaar met dit initiatief. 
Om dit te doen wijkt het college af van het 
inkoopbeleid, omdat de coördinator Buurt-
gezin een specifieke expertise heeft.

Deel Nieuwstraat en kruispunt Nieuwstraat - 
Lange Wagenstraat gaan op de schop
Vanaf maandag 29 augustus 07.00 uur is 
een deel van de Nieuwstraat inclusief de 
kruising met de Lange Wagenstraat afge-
sloten. Er is een omleidingsroute die we 
aangeven met gele borden. TTO Sloop & 
Infra vervangt het riool en brengt nieuwe 
bestrating aan in opdracht van Heerkens 
Van Bavel, ontwikkelaar van het Centrum-
plan Gilze Centrumdeel. 

Tot wanneer duurt de afsluiting?
De afsluiting van de kruising Nieuwstraat 
– Lange Wagenstraten duurt tot eind sep-
tember. We verwachten dat de Nieuwstraat 
zelf vanwege de werkzaamheden tot eind 
oktober is afgesloten. De woningen in het 
afgesloten deel van de Nieuwstraat blijven 
te voet bereikbaar. Omwonenden hebben 
een brief gekregen over de werkzaamhe-
den.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of 
de afsluitingen? 
Neem dan contact op met TTO Sloop & In-
fra via telefoonnummer is 013-542 39 03 of 

e-mailadres bedrijfsbureau@ttotilburg.nl.
Alvast bedankt voor uw medewerking en 
begrip.

Zondag 21 augustus 2022
Doorkomst Ronde van Spanje 
Het is bijna zover! La Vuelta (Ronde van 
Spanje) doorkruist op zondag 21 augustus 
onze gemeente tijdens de etappe Breda-
-Breda! Maak er vooral een feestje van en 
geniet van dit spektakel. Maar houd als 
inwoner ook rekening met tijdelijke weg-
afsluitingen 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 - Molen-
schotsedijk - Lijndonk - Broekstraat – 
Heideweg

- Rijen (reclamekaravaan verwacht rond 
12.450 uur, renners rond 13.45 uur): 
Rijksweg - Europalaan - Hannie Schaft-
laan - Dongenseweg

De straten in Gilze en Molenschot zijn afge-
sloten van ongeveer 11.45 uur tot ongeveer 
14.45 uur. De straten in Rijen zijn afgeslo-

ten van ongeveer 12.00 uur tot ongeveer 
15.00 uur.

Parkeerverbod
Langs de hele route is er een parkeerver-
bod 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.

Spelregels
We moeten ons met z’n allen houden 
aan de spelregels van de organisatie van 
de Ronde van Spanje voor nevenactivitei-
ten. Zo is direct naast, op of boven 
het parcours niets toegestaan. 
Ook het fietspad en de stoep 
naast het parcours moeten 
altijd vrij blijven (in ver-
band 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.

Meer informatie en bereikbaarheid
Wilt u meer weten over de doorkomst van 
de Vuelta in onze gemeente en de bereik-
baarheid van Gilze en Rijen? Kijk dan op 
www.lavueltaholanda.com/
bereikbaarheid-gilze-en-rijen
of op www.gilzerijen.nl/vuelta
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons 
op via 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 uit-
stapje naar België (Baar-
le-Hertog).  Op www.
lavueltaholanda.com 
staat alle informatie over 
de eerste drie etappes en 
het randprogramma.

La Vuelta: we maken er 
samen een feestje van!

Haal uw container van de stoep 
als die geleegd is
We krijgen de laatste tijd meer meldingen 
dat containers te lang aan straat blijven 
staan na het leegmaken. Dit veroorzaakt 
overlast voor omwonenden. En als ze op de 
stoep staan is dit lastig voor voetgangers.
Is uw container geleegd, haal hem zo snel 
mogelijk van de stoep. In ieder geval voor 
20.00 uur.
Namens uw buren, bedankt!

Bekendmakingen

Voertuigwrak aangetroffen
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen maken bekend dat aan Pastoor van 
Boxelhof te Rijen, een voertuigwrak is aan-
getroffen. Dit is in strijd is met artikel 5.5. 
van de Algemene plaatselijke verordening. 
De eigenaar van het voertuigwrak, de heer 
Tomasz Dzwonkowski geboren op 26 no-
vember 1988, kan niet worden gecontac-
teerd. Het voertuigwrak heeft de volgende 
uiterlijke kenmerken:  
Type:  Auto
Merk:  Audi, A4
Kleur:  grijs
Kenteken: WO60371

Het voertuig bevindt zich rij-technisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en in 
verwaarloosde toestand.
Gelet op bovengenoemd artikel roepen wij 
de eigenaar of houder van het voertuig-
wrak op deze uiterlijk 1 september 2022 
te verwijderen. Indien het voertuigwrak 
niet binnen de gestelde termijn is verwij-
derd zullen wij op de grond van artikel 125 
Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v. van 
de Algemene wet bestuursrecht overgaan 
tot de uitoefening van bestuursdwang. Dit 
houdt in dat de gemeente het voertuigwrak 
dan zal (laten) verwijderen.
Na verwijdering zal het voertuigwrak wor-
den opgeslagen en pas aan een eventuele 

rechthebbende worden teruggegeven in-
dien deze de kosten van bestuursdwang 
voldoet. Op grond van artikel 5:30 van 
de Algemene wet bestuursrecht kan het 
voertuigwrak worden verkocht wanneer de 
rechthebbende zich niet meldt binnen een 
termijn van 13 weken na de opslag. De ter-
mijn van dertien weken geldt niet als er een 
duidelijke onevenredigheid bestaat tussen 
de geringe waarde van het voertuigwrak en 
de kosten van bestuursdwang. Er kan dan 
eerder tot verkoop worden overgegaan. 
Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan 
kan het voertuigwrak worden vernietigd.
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Gilze-Rij-
en, Postbus 73, 5120 AB te Rijen. Is het be-
langrijk dat de uitvoering van het besluit 
direct tegengehouden wordt? Dan kunt u 
een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
in Breda.

Verkeersbesluiten
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
voor de aanleg van de spoorwegonder-
doorgang / rotonde N631 bij Rijen, op ver-
schillende gemeentelijke wegen verkeers-
maatregelen te treffen. Het college besloot 
ook op de Nassaulaan tijdelijke verkeers-
maatregelen te treffen. 

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via publicatie op 
www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u daarnaast een voorlopige voor-
ziening aanvragen.
U vindt alle volledige officiële bekendma-
kingen op 
www.gilzerijen.nl/bekendmakingen.

Ontwerp bestemmingsplan 
Aardstraat 2 en 2a in Molenschot
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten 
om het ontwerp van het bestemmingsplan 
Aardstraat 2 en 2a te Molenschot ter inzage 
te leggen. Dit besluit is op 4 augustus 2022 
gepubliceerd op www.officielebekendma-
kingen.nl. Iedereen krijgt van 4 augustus 
2022 tot en met 14 september 2022  de 
mogelijkheid om een zienswijze in te die-
nen. 

U kunt het plan ook bekijken op de web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-
-nummer is NL.IMRO.0784.BPAardstraat2e-
n2a-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 14 013. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Kapelstraat te Molenschot
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend dat 
van 10 augustus 2022 tot en met 20 sep-
tember 2022 ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan Kapel-

straat te Molenschot
De officiële bekendmaking is op 9 augustus 
2022  gepubliceerd. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar www.officielebekend-
makingen.nl.

Ontwerp omgevingsvergunning 
Oranjestraat 128-130 in Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen hebben besloten om 
het ontwerp van de omgevingsvergunning 
Oranjestraat 128-130 in Gilze ter inzage te 
leggen. Dit besluit is op 2 augustus 2022 ge-
publiceerd op www.officielebekendmakin-
gen.nl. Iedereen krijgt van 2 augustus 2022 
tot en met 12 september 2022  de mogelijk-
heid om een zienswijze in te dienen. 

U kunt het plan ook bekijken op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO. 0784.
OVOranjestraat130-ON01. Als u de omg-
vingsvergunning wilt inzien maakt u een 
afspraak met de gemeente. U kunt online 
een afspraak maken via www.gilzerijen.nl 
of door te bellen naar ons algemene num-
mer 14 013. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
Kempenbaan 17 te Rijen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen zijn voornemens 
te besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 
en 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de aanvraag omgevings-
vergunning voor het slopen van een be-
staand onderstation en het realiseren van 
een nieuw onderstation t.b.v. de spoorweg 
op het adres Kempenbaan 17 in Rijen te 
verlenen. 

De officiële bekendmaking is op 8 augustus 
2022 gepubliceerd. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar 
www.officielebekendmakingen.nl.

Vaststelling bestemmingsplan 
Hengelstraat 50-52 in Gilze
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Gilze en Rijen maakt 
bekend dat de gemeenteraad van de ge-
meente Gilze en Rijen op 18 juli 2022 het 
bestemmingsplan Hengelstraat 50-52 in 
Gilze ongewijzigd heeft vastgesteld.

De officiële bekendmaking is op 1 augustus 
2022 gepubliceerd en de stukken liggen van 
2 augustus 2022 tot 12 september 2022 ter 
inzage. Voor nadere informatie verwijzen 
wij u naar 
www.officielebekendmakingen.nl
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Vaststelling bestemmingsplan 
Rijksweg 111
De gemeenteraad van de gemeente Gilze 
en Rijen stelde op 14 juli 2022 het bestem-
mingsplan ‘Rijksweg 111’ in Rijen ongewij-
zigd vast. Dit besluit is op 4 augustus 2022 
gepubliceerd via www.officielebekendma-
kingen.nl. Belanghebbenden hebben van 
4 augustus 2022 tot en met 14 september 
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.bpRijkseweg111-VS01. Voor na-
dere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website.

Voornemen opnemen adres-
gegevens als onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen is van plan 
om van onderstaande personen de adres-
gegevens als onbekend op te nemen in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Uit onder-
zoek is gebleken dat betrokkenen niet meer 
wonen op het adres waar ze volgens de BRP 
staan ingeschreven. 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 ge-
meente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Brebeanu, A.M. 15-04-1994
Boiciuc, G.M. 09-05-1993
     
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.

Opnemen adresgegevens als 
onbekend in BRP
Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregistra-
tie Personen (BRP) de adresgegevens van 
Majewski, P.A. (29-08-1988) met ingang van 
22 juni 2022 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.
De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
12 juli 2022, Sportparkweg 11, 5121 MP 
(22ZK00908)
plaatsen 2 padelbanen, renoveren bestaan-
de tennisbanen en aanleggen nieuwe ten-
nisbaan
16 juli 2022, Broekakkerweg 4, 5126 BD 
(22ZK00937)
bouwen overkapping
18 juli 2022, Laarspad kavel 55, Gilze 
(22ZK00938)
bouwen woning en aanleggen uitrit
20 juli 2022, Laarspad kavel 41, Gilze 
(22ZK00949)
bouwen woning en aanleggen uitrit
21 juli 2022, Broekakkerweg 16, 5126 BD 
(22ZK00957)
vervangen hekwerk
21 juli 2022, Kempenbaan 21, 5121 DM 
(22ZK00960)
aanleggen kabeltracé
22 juli 2022, Laarspad kavel 42 (O 1578), 
Gilze (22ZK00964)
bouwen woning en aanleggen uitrit
22 juli 2022, Oranjestraat 46, 5126 BP 
(22ZK00967)
bouwen garage
22 juli 2022, Trees Kinstraat 23, 5122 CM 
(22ZK00970)
bouwen overkapping

25 juli 2022, Melkpad 1, 5126 DZ 
(22ZK00974)
kappen boom
27 juli 2022, Burgemeester Krollaan 4, 
5126 PT (22ZK00982)
plaatsen van stellingen distributiecentrum
28 juli 2022, Burgemeester Krollaan 2,  
5126 PT (22ZK00999)
plaatsen stellingen in distributiecentrum
1 augustus 2022, Laarspad kavel 35 (Spelt- 
akker 1), Gilze (22ZK001006)
bouwen woning en aanleggen uitrit
2 augustus 2022, Monseigneur Schaep-
manstraat 32, 5121 TM (22ZK01023)
bouwen sporthal
3 augustus 2022, Wendel-zuid ong. (sectie 
L 829), Gilze (22ZK01026)
bouwen 6 microwoningen, 13 seniorenwo-
ningen met berging, ontmoetingsruimte en 
paviljoen, 8 patiowoningen en 4 starters-
woningen
3 augustus 2022, Altenaweg 18, 5126 PS 
(22ZK01030)
oprichten paardenstal met opslag en Bed 
en Breakfast
3 augustus 2022, Schoutstraat 54, 5121 KB 
(22ZK01031)
gedeeltelijke nieuwe aanbouw met op-
bouw vanaf achtergevel woning
4 augustus 2022, Rimpelaar 16, 5124 RB 
(22ZK01033)
realiseren pré mantelzorghuisvesting in be-
staand bijgebouw
4 augustus 2022, Prinsenbosch 2, 5126 ND 
(22ZK01037)
plaatsen Johan Cruyff Court
5 augustus 2022, Sectie N887, nabij 
Europalaan (22ZK01038)
kappen drie bomen
5 augustus 2022, De Uitvang 1, 5121 RB 
(22ZK01039)
tijdelijk uitvoeren werkzaamheden hon-
dendagopvang
4 augustus 2022, Provincialeweg  N631,  
nabij Oosterhoutseweg (sectie A7419 en 
A8861), Rijen (22ZK01043)
realiseren onderdoorgang
6 augustus 2022, Van Hallstraat 11,  
5121 AG (22ZK01051)
verbouwen woning
7 augustus 2022, Hoofdstraat 5, 5121 JA 
(22ZK01052)
verbouwen pand voor kamerbewoning
8 augustus 2022, Wouwerbroek 49, 5122 
GV (22ZK01054)
vergroten woning

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
15 juli 2022, Tuinstraat 15, 5121 EG 
(22ZK00695)
verbouwen basisschool (intern) en deels 
wijziging functies
14 juli 2022, Burgemeester Krollaan 2, 
5126 PT (22ZK00701)
kappen 2 bomen
19 juli 2022, Lange Wagenstraat 8 t/m 22 
even,  Melkpad 2 t/m18 even en Melkpad 
13 t/m 33, sectie L nr. 4011 (22ZK00570)
bouwen 28 woningen
21 juli 2022, Laarspad ong. (kavel 49), Gilze 
(22ZK00809)
bouwen woonhuis
22 juli 2022, Speltakker 17 (Laarspad kavel 
43), Gilze (22ZK00763)
bouwen woning en aanleggen uitrit
22 juli 2022, Laagstraat 104, 5121 ZH 
(22ZK00792)
aanleggen uitrit
22 juli 2022, Aalstraat 10, 5126 CP 
(22ZK00845)
aanleggen extra uitrit
22 juli 2022, Wilhelminaplein 31, 5121 ES 
(22ZK00721)
plaatsen handelsreclame en uitblaasroos-
ter aan gevel
27 juli 2022, Burg van Poppelstraat 6, 
5126 VD (22ZK00727)
plaatsen tuinhuis

1 augustus 2022, Rijksweg 6, 5125 NA 
(22ZK00787)
verbouwen van restaurant
4 augustus 2022, Nieuwe Maastrichtse-
baan ong. (sectie E 1155-1272-1271), Gilze 
(22ZK00801)
aanplanten bomen
5 augustus 2022, Bavelseweg 134, 5124 PZ 
(22ZK00816)
vervangen bestaande fietsbrug
5 augustus 2022, Clausstraat 18, 5121 XP 
(22ZK00828)
uitbreiden woning aan voorgevel
8 augustus 2022, Hoofdstraat 96, 5121 JH 
(22ZK00676)
legaliseren kapsalon
9 augustus 2022, Rimpelaar 28, 5124 RB 
(22ZK00781)
plaatsen tijdelijke woonruimte

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
27 juli 2022, Laagstraat 104, 5121 ZH 
(22ZK00792)
aanleggen uitrit
28 juli 2022, Broekdijk 44a, 5125 NE 
(22ZK00887)
plaatsen van 14 verplaatsbare garageboxen
28 juli 2022, Broekdijk 44, 5125 NE 
(22ZK00890)
plaatsen 48 tiny huisjes
2 augustus 2022, Bavelseweg 45, 5126 NL
splitsen woonboerderij in twee woningen 
en realiseren pre-mantelzorgwoning
Deze aanvragen zijn ingetrokken. Tegen 
deze mededeling kan geen bezwaar of be-
roep worden ingesteld.

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 
uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht het 
voornemen hebben het volgende besluit 
te nemen:

locatie, omschrijving aanvraag
Besterd 10 A, 5126 BW (21ZK04343)
het wijzigen van het gebruik van de be-
staande bebouwing, het bouwen van een 
kleine paardenstal en het veranderen van 
de milieu-inrichting (revisie - uitbreiden 
konijnenhouderij)

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 
4 augustus 2022 zes weken lang ter inzage 
in het gemeentehuis in Rijen. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken met het Klantcontactcen-
trum via 14 0161 of via email info@gilze-
rijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage 
liggen, kan iedereen zienswijzen naar voren 
brengen. 

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
18 juli 2022, Pastoor Gillisstraat 156, 
5121 CH
uitbreiden woonhuis

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
14 juli 2022, Strijenstraat 22, 5121 VN 
(21ZK04764)
uitbreiden woning
15 juli 2022, ter hoogte van Lange Wa-
genstraat 24, (sectie L4016, L4054, L1336) 
(22ZK00762)
kappen 18 bomen
18 juli 2022, Hof van Liedekerke 17, 
5121 BJ (22ZK00335)
plaatsen dakkapel
18 juli 2022, Burgemeester Krollaan 2, 
5126 PT (22ZK00708)
plaatsen lichtreclame tegen gevel
20 juli 2022, Hercules 10, 5126 RK Gilze 
(22ZK00630)
bouwen bedrijfsgebouw, overkapping, fiet-
senstalling, erfafscheidingen en aanleggen 
twee uitritten
21 juli 2022, Aalstraat 26, 5126 CP 
(22ZK00395)
uitbreiden woning

22 juli 2022, Steenakkerplein 19, 5126 AW 
(22ZK00568)
plaatsen dakopbouw
22 juli 2022, Burgemeester Krollaan 2, 
5126 PT (22ZK00701)
kappen 4 bomen waarvan 2 vergunningvrij
1 augustus 2022, Jagilstraat 1 en 3 
(voorheen Nieuwstraat 51 A), 5126 VT 
(22ZK00662)
verbouwen bestaand bedrijfsgebouw tot 2 
patiowoningen
1 augustus 2022, Looierskwartier/ Cen-
trumplan Oost, nabij Stationsstraat 124 en 
A. Vlaminckxplein ong, Rijen (22ZK00877)
kappen 44 bomen
4 augustus 2022, A. Vlaminckxplein 2 t/m 
23 (Centrum Rijen Oost - Looierskwartier), 
Rijen (22ZK00601)
bouwen supermarkt, een winkel en 20 ap-
partementen  
4 augustus 2022, Speltakker 11 (Laarspad 
kavel 40), Gilze (22ZK00831)
bouwen woning en aanleggen uitrit
4 augustus 2022, Stationsstraat 15, 
5121 EB (22ZK00619)
plaatsen airco's
8 augustus 2022, Openbaar gebied Rieke-
voort en Mosselaar (Sectie A9034), Rijen 
(22ZK00780)
herinrichten openbaar gebied inclusief aan-
leg riolering en aanleg groenvoorzieningen
9 augustus 2022, Roggeveld 4 (Laarspad 
kavel 48), Gilze (22ZK00817)
bouwen woning en aanleggen uitrit
9 augustus 2022, Roggeveld 43 (Laarspad 
kavel 3), Gilze (22ZK00755)
bouwen woning aanleggen uitrit
9 augustus 2022, Heuvelstraat 38, 
5126 CM (22ZK00852)
bouwen woning
9 augustus 2022, Lange Wagenstraat 8 
t/m 22 (even), Melkpad 2 t/m 18 (even) 
en Melkpad 13 t/m 33 (oneven), Gilze 
(22ZK00570)
bouwen 28 woningen
10 augustus 2022, Wouwerbroek 50, 
5122 GX (22ZK00881)
plaatsen dakkappelen
10 augustus 2022, Rijksweg 6, 5125 NA 
(22ZK00787)
verbouwen restaurant

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
12 juli 2022, Chaamseweg 2, 5126 NE
saneren asbest
15 juli 2022, Tilburgsebaan 1A, 5126 PH 
saneren asbest
18 juli 2022, Alphensebaan 54 en 70 B, 
5126 PZ
saneren asbest
21 juli 2022, Willem I-plein 3, 5121 MA 
(22ZK00953)
saneren asbest
25 juli 2022, Stationsstraat 120 t/m 126, 
5121 EE (22ZK00925)
slopen pand en saneren asbest
25 juli 2022, Stationsstraat 104-106, 5121 
EE (22ZK00917)
slopen opstallen
26 juli 2022, Broekakkerweg 4, 5126 BD 
(22ZK00935)
uitvoeren sloopwerkzaamheden
28 juli  2022, Zaaren 88, 5122GB 
(22ZK00989)
verwijderen asbestplaten berging
28 juli 2022, Goorbergseweg 37, 5124 NE 
(22ZK00965)
slopen en verwijderen asbest van bestaan-
de woning
1 augustus 2022, Karel Doormanstraat 32-
34-36-38-40-42-44, 5121 LX en 48-50, 5121 
LZ (22ZK00928)
saneren asbest
2 augustus 2022, Sterkenhoeve 5, 5122 HB 
(22ZK01014)
verwijderen asbesthoudende golfdakplaten
4 augustus 2022, Sterkenhoeve 1, 5122 HB 
(22ZK01032)
verwijderen asbest golfplaten schuurtje
5 augustus 2022, Sterkenhoeve 3, 5122 HB 
(22ZK01036)
verwijderen asbesthoudende golfplaten 
schuur en overkapping

3 augustus 2022, Willem I-plein 9, 
5121 MA
saneren asbest

Melding akkoord
18 juli 2022, Nieuwstraat 30, 5126 CE
brandveilig gebruik van een winkel
18 juli 2022, Schoolstraat 51, 5124 RN
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
20 juli 2022, Lijndonk 1, 5126 MC 
(22ZK00631)
veranderen activiteit
18 juli 2022, Wilhelminaplein 31, 5121 ES 
(22ZK00720)
starten van het bedrijf
8 augustus 2022, Hercules 10, 5126RK 
(22ZK00772)
veranderen activiteit

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Veiligheidsdag Gilze en Rijen op 17 sep-
tember 2022 van 10:00 uur tot 16:00 uur 
in Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 25 juli 2022, Kiak 
Kindervakantieweek van 29 augustus t/m 
02 september van 09:30 uur tot 16:30 uur 
in Sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. 
(404868)

Besluit verzonden op 25 juli, Braderie 
Capfun Linbergpark op 14 augustus 2022 
van 09:00 uur tot 16:00 uur in Molenschot 
401771.

Besluit verzonden op 4 juli 2022, exploita-
tie- en alcoholwetvergunning voor Every-
thing Sweet  Hoofdstraat 1, Rijen (396779 
en 396783)

Besluit verzonden op 15 juli 2022, evene-
mentenvergunning Annafeesten, Molen-
schot op 29, 30 en 31 juli 2022 (zaaknum-
mer 401963).

Besluit verzonden op 19 juli 2022, evene-
mentenvergunning Lift ‘n Load, Gilze op 
17 september (zaaknummer 400495 en 
401640).

Besluit verzonden op 25 juli 2022, Kiak Top-
ple Over op 31 augustus 2022 van 10:00 
uur tot 16:00 uur in het Mollebos Gilze 
404074.

Besluit verzonden op 26 juli 2022, Open-
dag Curtec Nederland BV op 24 september 
2022 van 11:00 uur tot 15:00 uur aan de 
Spoorlaan Noord 92 te Rijen 407028.

Besluit verzonden op 26 juli 2022, Veilig-
heidsdag Gemeente Gilze en Rijen op 17 
september 2022 van 08:00 uur tot 18:00 
uur aan het Raadhuisplein 1 te Rijen

Besluit verzonden op 03 augustus 2022, 
Braderie 2022 Gilze op 11 september 2022 
van 09:00 uur tot 18:00 uur in Gilze 394829.

Besluit verzonden op 03 augustus 2022, 
Aangespannen Dag Gilze van 26 augus-
tus 2022 tot en met 28 augustus 2022 van 
16:00 uur tot 24:00 uur in Gilze (397823)

Besluit verzonden op 5 augustus 2022, ont-
heffing gebruik metaaldetector in Gilze en 
Rijen van 5 augustus 2022 tot en met 31 
december 2023 (408618)

Besluit verzonden op 9 augustus 2022, 
plaatsen van een container aan de Mar-
ga Klompelaan 132 te Rijen van 8 augus-
tus 2022 tot en met 5 september 2022 
(409488)

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.


