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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 13 en 20 september 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Queer; bijeenkomst in gemeentehuis 11 oktober
Aandacht voor acceptatie homo’s, transgenders, non-binaire en genderqueer
Dinsdag 11 oktober is het Coming-Outdag. Deze dag is er aan-
dacht voor de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, 
panseksuelen, transgenders, interseksuelen, non-binaire en gen-
derqueer. Dit ‘noemen we’ queer. De gemeente vindt het belang-
rijk om bij deze dag stil te staan.

Onze rol als gemeente
We nodigen alle queers uit voor een korte bijeenkomst op het ge-
meentehuis in Rijen. Het is van 9.00 tot 10.00 uur, Raadhuisplein 
1 in Rijen. Na het hijsen van de regenboogvlag gaan we graag met 
elkaar in gesprek. Uiteraard is er koffie, thee en iets lekkers. Wet-
houder Doremalen: “In onze gemeente mag je zijn wie je bent en 
respecteren we dat we allemaal anders zijn. We zijn benieuwd wat 
er binnen de queer-gemeenschap in onze gemeente speelt en wil-
len graag een luisterend oor bieden. Wat zijn je positieve of juist 
negatieve ervaringen? Wat kan er volgens jou beter en welke rol 
kunnen wij als gemeente daarin spelen.” Je bent van harte welkom!

Versoepeling regels 
voedselbank
De voedselbanken versoepelen de regels tot eind 2022. Zo kunnen 
meer mensen naar de voedselbank. Met de gestegen prijzen is een 
extra voedselpakket voor meer mensen nodig. Aanmelden bij de 
voedselbank Gilze en Rijen gaat via het dorpsteam. Zij kunnen u ook 
helpen met andere vragen over geld. Kijk op www.dorpsteamabg.
nl en klik op de knop Gilze-Rijen. 

De gemeente hoort graag  
uw mening!
Heeft u een uitnodiging gehad om mee te 
doen aan de Burgerpeiling van 2022 van 
de gemeente Gilze en Rijen? Heeft u die 
nog niet ingevuld? Doe dit dan uiterlijk  
2 oktober.

Meer meningen uit Gilze nodig
We hebben de periode om mee te doen 
aan de peiling een week verlengd. Zo ge-
ven we zoveel mogelijk bewoners de kans 
om hun mening te laten horen. We roepen 
bewoners uit Gilze extra op om deel te ne-
men. Helaas merken we merken dat deel-
name in Gilze achterblijft in vergelijking met 
de andere kernen. 

Wat gaat goed en wat kan beter?
We vinden het belangrijk om te weten hoe 
onze inwoners over zaken in de gemeente 
Gilze en Rijen denken. Bent u tevreden over 

de dienstverlening vanuit de gemeente? 
Wat vindt u van uw leefomgeving (zoals de 
straten, de verlichting en het ophalen van 
het afval)? Wat gaat goed, maar wat kan 
nog beter? Laat uw stem horen! Als dank 
voor uw deelname, maakt u kans op een 
mooi duurzaamheidspakket. En wij gaan 
aan de slag met de uitkomsten van het 
onderzoek.

Gemeentebalie woensdagavond 
28 september open
Op donderdagavond 29 september is de 
gemeentebalie in Rijen niet open. Omdat 
er een personeelsfeest is, zijn we eerder 
dicht. U kunt ons dan tot 16.00 uur bellen 
op 14 0161. 

Op woensdag 28 september van 17.00 tot 
19.00 uur zijn we wel open. We werken 
alleen op afspraak. U kunt een afspraak 
maken op www.gilzerijen.nl/afspraak of 
door te bellen naar 14 0161.

Nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s  
Steeds meer mensen rijden elektrisch. 
Daar willen we op voorbereid zijn. 
Vattenfall plaatst 2.000 nieuwe 
laadpunten in de provincie. Het is een 
opdracht van de provincie Noord-
Brabant en het plaatsen van alle nieuwe 
laadpalen duurt een paar jaar. Vattenfall 
plaatst de laadpalen in onze gemeente 
in twee fases. In het voorjaar zijn er acht 
nieuwe laadpunten geplaatst. Eerder kon 
u een voorstel doen over de plaatsen 
van de 19 laadpalen in de tweede fase. 
We hebben uw ideeën gebruikt voor het 
bepalen van de plekken waar de palen 
komen. Het gaat om openbare laadpalen. 
Ze zijn voor elektrische auto’s die niet op 
privéterrein opgeladen kunnen worden.

Waar komen de laadpalen?
Op www.gilzerijen.nl/
laadpalenelektrischeauto ziet u op welke 

plaatsen de nieuwe laadpalen komen.

Per laadpaal zijn er twee aansluitingen 
dus er zijn twee parkeerplaatsen nodig. 
De parkeerplaatsen waar u straks 
elektrische auto’s kunt opladen, gaan we 
nu al reserveren.
Dit doen we met een verkeersbesluit. 

Bent u het niet eens met het 
verkeersbesluit dan kunt u bezwaar 
maken. Komen er bij ons geen bezwaren, 
dan is het besluit na zes weken definitief 
en plaatsen we de laadpalen.

Zelf een openbare laadpaal aanvragen?
Zelf een openbare laadpaal aanvragen 
kan ook. Voor meer informatie en meest 
gestelde vragen kijk op www.gilzerijen.nl/
openbarelaadpalen.

Herinrichting wijk Steenakkers in Gilze is klaar!
Wethouder Corné Machielsen gooide zater-
dag 24 september als eerste een bal op de 
jeu de boulesbaan. Daarmee sloot hij de 
herinrichting van de wijk Steenakkers op 
een feestelijke manier af. 

Samen met u werkten we aan een 
oplossing
De wortelopdruk in de wijk werd steeds 
meer. Het wegdek kwam dus wat omhoog 
en het was ook nodig dat we de wegen en 
riolering in de wijk verbeteren. Dat gaf na-
melijk veel overlast voor bewoners en be-
zoekers. Wethouder Corné Machielsen is 
trots op de wijk. “De bewoners van de wijk 
hebben actief meegedacht hoe we de wijk 
veiliger, groener en duurzamer kunnen ma-
ken. En dat is gelukt! Ook deze wijk in Gilze 
is weer eigentijds en toekomstbestendig.”

Wat is er gebeurd?
Het gedeelte van de Fazantendrift naar de 
Ridderstraat is ingericht als eenrichtingsver-
keer. Ook het groen is aangepakt. Alle plan-
ten onder de bomen en in de plantvakken 
zijn nieuw. Zo zijn er veel hagen geplant en 
staan er in de plantvakken nieuwe heesters. 
Dit alles zorgt voor meer biodiversiteit. We 
moesten een aantal bomen kappen. Deze 
hebben we uiteraard vervangen door nieu-

we bomen en er zijn een paar extra bomen 
geplant. In het grasveld aan de Wildschut 
en aan de Strijp zetten we bloembollen. Dit 
alles geeft de wijk een fijne, groene en in 
het voorjaar ook vrolijke uitstraling.
Het opnieuw gebruiken van materialen vin-
den we belangrijk. Daarom hebben we de 

oude klinkers opnieuw gebruikt in de weg. 
Ook is een deel van de riolering opgeknapt. 
We voeren het regenwater apart af zodat 
het in de bodem trekt. Dan komt het niet 
in de riolering. Dit is dan weer beter voor 
de droogte en het milieu.

Gemeente verkoopt bouwgrond in nieuw-
bouwwijk Vliegende Vennen Noord-Oost 
in Rijen
Het bestemmingsplan Vliegende Vennen 
Noord-Oost, fase III maakt de bouw van 16 
nieuwe woningen mogelijk. De gemeen-
te heeft met ontwikkelingsmaatschappij 
J.A. van Gisbergen BV overeenstemming 
bereikt voor de bouw van 14 woningen. 
Het college stemt in met de verkoop van 
de bouwgrond. De laatste twee bouwka-
vels, bestemd voor een vrijstaande woning, 
geeft de gemeente op een later moment 
uit.

Principeverzoek hoek Rijksweg – 
Hultenseweg in Hulten
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is 
om op de hoek van de Rijksweg en de Hul-
tenseweg in Hulten een woning te bouwen 
met de inzet van de provinciale regeling 
ruimte-voor-ruimte. Het college ziet geen 
mogelijkheden om dit mogelijk te maken 
en besluit geen planologische medewer-
king te verlenen. De reden is dat de locatie 
ligt binnen de zoneringen van vliegbasis 
Gilze-Rijen. Daarbinnen mogen geen nieu-
we woningen worden gebouwd. Daarnaast 
voldoet het initiatief niet aan de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant. 

Kom kijken naar gekozen 
kunstwerk ‘De zuil van Noach’
Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Ma-
rielle Doremalen het nieuwe kunstwerk ‘De 
zuil van Noach’. Dat deed ze samen met de 
kunstenaars van kunstenaarscollectief He-
ren 4. De zuil van Noach werd in het voor-
jaar gekozen na een spannende verkiezing 
door inwoners en een jury van onze ge-
meente. Het beeld is een jaar te zien op de 
sokkel in ’t Mollebos in Gilze. Hierna neemt 
een ander, ook weer gekozen kunstwerk, de 

plaats van ‘De zuil van Noach ’in.

Wethouder Marielle Doremalen: “Prach-
tig dat onze inwoners met dit project zelf 
invloed hebben op het kunstwerk dat het 
komend jaar te zien is in Gilze. Voor de kun-
stenaars is het een mooie kans om te laten 
zien wat ze in huis hebben. Win-win dus!”
Meer lezen? Kijk op www.gilzerijen.nl. 

foto: Bedrijfsfotografie Brabant



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

Bekendmakingen

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 Basisregis-
tratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een on-
bekend land op te nemen in de BRP. Uit 
onderzoek is gebleken dat de betrokkenen 
niet meer wonen op het adres waar ze vol-
gens de BRP staan ingeschreven.

Met ingang van 31 augustus 2022
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Van den Berge, N.W. 18-07-1971
Kalita, M.  23-08-1991

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
Dolmans, J.C. 21-01-1989
  
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.

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
twee parkeervakken aan te wijzen die al-
leen mogen worden gebruikt voor het op-
laden van elektrische voertuigen op:
- het Eikenveld te Hulten, naast 
 Eikenveld 15
- Den Bulk te Gilze, naast Nieuwstraat 92
- het Looiersveld te Rijen, tegenover Rec-

tor Buijselstraat 14

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via publicatie op www.officielebekendma-
kingen.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/bekendma-
kingen.

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Gilze en Rijen heeft besloten 
om twee parkeervakken aan te wijzen die 
alleen mogen worden gebruikt voor het 
opladen van elektrische voertuigen op 17 
plaatsen in onze gemeente.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via publicatie op www.officielebekendma-
kingen.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/bekendma-
kingen.

Voorgenomen verkoop kavel aan 
de Trees Kinstraat in Rijen
De gemeente Gilze en Rijen is voornemens 
om een strook bedrijfsgrond, gelegen aan 
de Trees Kinstraat in Rijen te verkopen aan 
Infra Bestrating support BV. Het betreft 
een gedeelte van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie M, 
nummer 856 met een oppervlakte van circa 
164 m2. Het bestemmingsplan staat op dit 
perceel de bouw van een bedrijfspand toe 
voor een bedrijf.
Voor meer informatie kijk op www.gilzerij-
en.nl/verkoopgrond. 

Verleende vergunningen
• Collectevergunning voor Kerk in Actie, 

collecte periode 21 tot en met 26 no-
vember 2022

• Collectevergunning voor Nederlandse 
Vereniging tot bescherming van Dieren, 
collecte periode 2 tot en met 8 oktober 
2022

• Collectevergunning Het Gehandicapten 
Kind, collecte periode 14 tot en met 19 
november 2022

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
7 september 2022, Nassaulaan 20, 5121 
BB (22ZK01145)
plaatsen overkapping
9 september 2022, Nieuwstraat 119, 5126 
CC (22ZK01157)
kappen boom

14 september 2022, nabij Aalstraat 2 
(Centrumplan Gilze-Parkdeel), Gilze 
(22ZK01176) 
kappen 3 bomen
14 september 2022, Laarspad ong. kavel 
54 (22ZK01179)
bouwen woning en aanleggen uitrit
14 september 2022, Heistraat 4, 5121 JL 
(22ZK01181)
plaatsen balkonhek
14 september 2022, Fanny Blankers-  
Koenstraat  ong.  (B6220) ,  R i jen 
(22ZK01177)
bouwen woning en aanleggen uitrit
14 september 2022, Prinsenbosch 66-69 
(F1031), 5126 NC (22ZK01184)
kappen 4 bomen
15 september 2022, Jo van Ammersstraat 
1D, 5122 CK (22ZK01186)
bouwen overkapping
21 september 2022, Schaapsdijk 7, 5126 
PK (22ZK01190)
bouwen vervangende (bedrijfs)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
10 september 2022, Goorbergseweg 37, 
5124 NE
bouwen woning
11 september 2022, Kempenbaan 21, 5121 
DM
aanleggen kabeltracé
13 september 2022, Broekakkerweg 16, 
5126 BD
vervangen bestaand hekwerk van gaas door 
hekwerk van ijzeren spijlen
15 september 2022, Oranjestraat 46, 5126 
BP
bouwen garage
15 september 2022, Laarspad (kavel 42) 
in Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit
16 september 2022, Rielsebaan 10, 5126 
PL
bouwen opslag- en werkplaats t.b.v. 
houthandel en legaliseren garage, blokhut 
en kippenhok
16 september 2022, Broekakkerweg 4, 
5126 BD
bouwen overkapping
19 september 2022, Laarspad kavel 56 
Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit
19 september 2022, Trees Kinstraat 23, 
5122 CM
bouwen overkapping
20 september 2022, Boekweitveld 5 (Laars- 
pad kavel 55) Gilze
bouwen woning en aanleggen uitrit
22 september 2022, Rimpelaar 16, 5124 
RB
realiseren pré mantelzorghuisvesting

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
15 september 2022, Hercules 22, 5126 RK 
(22ZK00697)
plaatsen lichtreclame aan buitengevel
16 september 2022, Monseigneur Schaep-
manstraat 32, 5121 TM (22ZK01023)
bouwen sporthal
19 september 2022, Melkpad 1, 5126 DZ 
(22ZK00974)
kappen boom

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. 

Beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning verlengd
10 september 2022, Goorbergseweg 37, 
5124 NE
bouwen woning
11 september 2022, Kempenbaan 21, 5121 
DM
aanleggen kabeltracé
13 september 2022, Broekakkerweg 16, 
5126 BD
vervangen bestaand hekwerk van gaas door
hekwerk van ijzeren spijlen
15 september 2022, Oranjestraat 46, 5126 
BP
bouwen garage

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
6 september 2022, Tuinstraat 76, 5121 EK 
(22ZK01109)
wijzigen plat dak naar puntdak en tevens 
verlengen van het dak
13 september 2022, Speltakker 13 (Laars-
pad kavel 41), Gilze (22ZK01115)
plaatsen tijdelijke woonunit

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

Verleende omgevingsvergunning 
met reguliere procedure 
9 september 2022, Venneweg 14, 5121 RA 
(22ZK00797)
verwijderen bestaande uitrit en aanleggen 
nieuwe uitrit. Verbouwen woning is ver-
gunningvrij
13 september 2022, Speltakker 13 (laars-
pad kavel 41), Gilze (22ZK00949)
bouwen woonhuis 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 
12 september 2022, Willem I-plein 2, 5121 
MA (22ZK01148)
verwijderen asbest

14 september 2022, Rijksweg 6, 5125 NA 
(22ZK01168)
verwijderen asbest
15 september 2022, Jagilstraat 1 en 3, 
5126 VT
slopen bestaande muur/dak

Melding akkoord
5 september 2022, Rijksweg 25, 5125 NB
onttrekken en lozen grondwater tbv ver-
wijdering ondergrondse olietank en obas
7 september 2022, Lange Wagenstraat 2, 
5126 BC
starten activiteit supermarkt
15 september 2022, Rijksweg 6,  5125 NA
veranderen inrichting

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat ten behoeve van de volgende 
inrichting, naar aanleiding van het Activi-
teitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn 
gesteld:

Adres / Omschrijving project
Wilhelminaplein 31 Rijen
Maatwerkvoorschrift: geen vetafscheider/
slibvangput nodig.  
Datum verzending
19 september 2022 verzonden
(omwb zaaknr.2022-032285)
 
De beschikking is in te zien, gedurende zes 
weken na de dag van toezending van het 
besluit, via de gemeente Gilze en Rijen.

APV

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten

Besluit verzonden op 13 september 2022, 
60 jaar 300 Sqn op 6 oktober 2022 van 
14:00 tot 23:00 in Rijksweg 121 (vliegbasis) 
te Gilze-Rijen 412494

Besluit verzonden op 15 september 2022, 
Brabantdiner op 3 oktober 2022 van 17:00 
tot 23:00 in Rijksweg 121 (vliegbasis) te Gil-
ze-Rijen 411445

Besluit verzonden op 20 september 2022, 
Standplaatsvergunning Drenth van de Berg 
5 december 2022 t/m 31 december 2022. 
Op maandagen van 12:00 – 18:00 uur, dins-
dag tot en met vrijdag van 10:00 tot 18:00 
uur, zaterdag van 10:00 – 17:00 uur en op 
koopzondagen op het Wilhelminaplein in 
Rijen. 

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. 

Dit weekend kermis in  Gilze!
Het is  weer kermis in Gilze. Op 2, 3, 4, 8 en 
9 oktober staan er verschillende attracties 
op het Steenakkerplein, in de Kapittelstraat 
en Achter de Tuintjes. Voor de jongste kin-
deren is er een draaimolen, vliegtuigmo-
len en eendjes vangen. Voor de oudere 
jeugd staat er onder andere het lunapark, 
de autscootertjes, skeeball en polyp. En 
natuurlijk iets lekkers halen bij de oliebol-
lenkraam, de nougatkraam en suikerspin/
popcornkraam.

Wanneer is de kermis open?
De kermis is open op zondag 2 oktober, 

maandag 3 oktober en dinsdag 4 oktober 
van 14.00 tot 23.00 uur, op zaterdag 8 ok-
tober van 15.00 tot 23.00 uur en op zondag  
9 oktober van 14.00 tot 23.00 uur.

Wanneer staan de attracties en 
woonwagens er?
De kermisondernemers mogen hun woon-
wagens en attracties van woensdag 28 sep-
tember tot en met maandag 10 oktober in 
Gilze zetten. Het kan gebeuren dat u van 
de attracties en/of de woonwagens overlast 
hebt. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Training 'Vallen verleden tijd'
Bent u 65 jaar of ouder en woont u in onze 
gemeente? Doe dan mee met de training 
‘Vallen Verleden Tijd’, een initiatief van de 
buurtsportcoaches en fysiotherapieprakijk 
Jongh & Van Osta. De training start maan-
dag 10 oktober en duurt tien weken. De les-
sen vinden plaats in Den Butter in Rijen van 

09.30 tot 11.00 uur. Voor deelname wordt 
een bijdrage gevraagd. Deelnamekosten 
zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar. 
Vragen of u direct opgeven? Neem dan con-
tact op met n.brokamp@jonghenvanosta.
nl of bel naar 0161-226560.


