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19 oktober bijeenkomst herinrichting
Wilhelminaplein Rijen

College bracht werkbezoek
aan AZC Gilze

De voorbereidingen voor de nieuwe bebouwing aan de oostzijde van het Wilhelminaplein zijn gestart. De volgende stap
is om het plein opnieuw in te richten. We
horen graag wat uw ideeën zijn voor het
nieuwe ontwerp. Komt u ook naar een van
de inloopbijeenkomsten?

Al bijna 30 jaar ligt er net buiten Gilze een
asielzoekerscentrum. Regelmatig overleggen gemeente en COA over de gang van
zaken.

Van 16.30 tot 18.30 uur is er een bijeenkomst voor ondernemers
Van 19.30 tot 21.30 uur is er een bijeenkomst voor inwoners

U bent vrij om binnen te lopen binnen deze
tijdvakken.
Meer lezen? Kijk op www.gilzerijen.nl

Onlangs gingen burgemeester en wethouders op werkbezoek naar het AZC. Zij
spraken over de samenwerking en de herontwikkeling van het terrein. Ook vond een
rondleiding plaats.

We willen praten over het huidige en toekomstige gebruik van het plein. Welke
sfeer moet het plein krijgen? Welke functies, plekken en routes vragen aandacht?
We bespreken thema’s zoals vergroening,
bereikbaarheid en het gebruik van de beschikbare ruimte. En misschien heeft u nog
andere en wensen en aanbevelingen.

College uitnodigen voor vergadering op
locatie of werkbezoek
Burgemeester en wethouders vinden het
belangrijk om te weten wat er speelt in de
gemeente. Daarom vergaderen zij regelmatig op locatie of is er een werkbezoek. Wilt
u het college uitnodigen voor een vergadering op locatie of een werkbezoek? Neem
dan contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl.

In gesprek met inwoners en ondernemers
en maatschappelijke organisaties
De inloopbijeenkomsten zijn op woensdag
19 oktober in cultureel centrum de Boodschap, Nassaulaan 62 in Rijen.

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 27 september en 4 oktober 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Dit weekend kermis in Rijen!
Het is weer kermis in Rijen. Op 16, 17, 18,
22 en 23 oktober staan er verschillende
attracties op het Burgemeester Sweensplein. Voor de jongste kinderen is er een
draaimolen, vliegtuigmolen, aqua blasta,
eendjes vissen en touwtje trekken/
bussensport. Voor de oudere jeugd onder
andere het lunapark, de autoscooters, La
Bamba, de schiettent en de rupsbaan. U
kunt een gokje wagen bij de grijpkranen
en de pusher (muntenschuiver). En iets
lekkers halen bij de oliebollenkraam, de
nougatkraam, suikerspin/popcornkraam
en de snackwagen. Op www.gilzerijen.nl
ziet u wanneer de kermis open is.

Wanneer is de jaarmarkt?
Op kermisdinsdag 18 oktober van 09.00
tot 15.00 uur is er een jaarmarkt. De
jaarmarkt sluit aan op het kermisterrein.
De kramen staan opgesteld in de Pastoor
Oomenstraat en de Hoofdstraat (het deel
tussen de Pastoor Oomenstraat en het
Wilhelminaplein). Deze straten zijn dan
afgesloten voor verkeer. De omleiding is
met borden aangegeven.

oktober t/m maandag 24 oktober. De
materiaalwagens moeten zij parkeren op
de Parallelweg in Rijen. Het is mogelijk dat
u van de attracties en/of de woonwagens
overlast hebt. Wij vragen hiervoor begrip.

Wanneer staan de attracties en
woonwagens er?
De kermisondernemers mogen in Rijen
met de woonwagens en attracties hun
standplaats innemen vanaf maandag 10

Deze maand plaatsen we weer bladkorven
Alleen voor blad
Waarom plaatsen we bladkorven?
We zijn blij met het grote aantal bomen in
onze gemeente. Uiteraard geeft dat in het
najaar veel afgevallen bladeren en dat kan
soms overlast geven. Helpt u mee om naast
uw tuin ook het openbaar gebied bladvrij te
maken? We zetten de bladkorven vooral in
woonstraten met veel grote bomen.

Wat doet u met uw eigen tuinafval?
Uw eigen tuinafval hoort niet thuis in de
bladkorven. Gooi uw eigen tuinafval in uw
groenbak. Die halen wij elke twee weken
gratis op. Ook bij de milieustraat kunt u
takken en tuinafval gratis kwijt. Onze veegwagen rijdt in deze periode extra rond om
het gevallen blad in uw straat op te vegen.

Bel 112, bij verdacht gedrag
Inbrekers zijn dol op de donkere maanden. Nu het eerder donker
wordt, grijpen zij dan ook hun kans. Alleen samen zorgen we ervoor
dat uw buurt veilig blijft. Bel daarom 112 bij verdacht gedrag.
Op www.gilzerijen.nl leest u hoe u een inbreker herkent, wat verdacht gedrag is, wat u zelf kunt doen, wat de politie wil weten als u
hen belt en ook wanneer u 112 belt en wanneer de politie.
Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag
Voor doven en slechthorenden
Geen spoed 				
Voor doven en slechthorenden

112
0900 – 81 12
0900 – 88 44
0900 – 18 44

Geef uw kledingstuk
een nieuw leven!
De herfst is in aantocht. Tijd om uw kledingkast eens goed op te ruimen. Draagt
u uw kleding niet meer of is het versleten
of stuk? Lever oude en gebruikte kleding,
schoenen, oude gordijnen, lakens en dekens, tassen en huishoudtextiel gescheiden
aan in een van de textielcontainers in onze
gemeente. Op www.sympany.nl ziet u waar
deze staan. Lever het schoon aan in een
gesloten zak.

Van het ingeleverde textiel maken we nieuwe spullen zoals bijvoorbeeld een zitzak
of vloerbedekking. En van steeds meer vezels maken we opnieuw kledingstof. Goed
bruikbare kleding kunt u ook inleveren bij
de kringloopwinkel. Textiel dat bij het restafval beland, wordt verbrandt.
Dat is zonde.

Subsidiekader Voedselbank Gilze en Rijen
2023-2026
Het college heeft de Voedselbank Gilze en
Rijen toegevoegd als basisvoorziening in de
Nadere regels Sociaal Domein. En ook een
subsidiekader vastgesteld in samenspraak
met de Voedselbank Gilze en Rijen voor
de periode van 1 januari 2023 tot en met
31 december 2026. In het subsidiekader is
uiteengezet wat de gemeente van de Voedselbank Gilze en Rijen verwacht. Het subsidiekader zorgt ervoor dat de Voedselbank
Gilze en Rijen een vierjarige subsidieaanvraag kan indienen.
Vaststelling bestemmingsplan Broekdijk
60 te Hulten
Om de bestemming “agrarisch” aan de
Broekdijk 60 in Hulten te wijzigen in de
bestemming “bedrijf” is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk, zodat ter
plaatse een dierenpension en caravanstalling mogelijk is. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen
zienswijzen ingediend. Het college stelt de
gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan “Schoolstraat
tussen 29 en 35 te Molenschot” komt ter
inzage
Er zijn plannen om aan de Schoolstraat in
Molenschot een vrijstaande woning en
twee geschakelde woningen te bouwen.
Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college stemt in
met het ontwerpbestemmingsplan. Binnenkort komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat
52 Gilze’ komt ter inzage
Het college geeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 52, Gilze’ vrij voor
ter inzage legging. Deze maakt het mogelijk
om 3 wooneenheden of detailhandel met
wonen of horeca met wonen te realiseren
op de locatie Nieuwstraat 52 in Gilze.
Aanvraag omgevingsvergunning
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een tweede uitrit bij een woning
aan de Aalstraat in Gilze aan te leggen. De
gemeente heeft de aanvraag beoordeeld.
Hieruit komt dat de inrit gaat zorgen voor
onveilige verkeerssituaties. Daarom verleent het college geen omgevingsvergunning.

5 november Veteranendag in
Waalwijk
Ook veteranen uit Gilze en Rijen
welkom!
Stichting Veteranen Hart van Brabant houdt
op zaterdag 5 november de Regionale veteranendag ‘Hart van Brabant’. Dit doen zij
ook in opdracht van de gemeente Gilze en
Rijen. Dit jaar is deze dag in Waalwijk.
Veteranen in onze gemeente, zowel buiten
dienst als in actieve dienst, hebben van ons
een uitnodiging ontvangen voor het besloten deel van het programma.

Hiervoor is gebruik gemaakt van adressen
van het veteraneninstituut.
Staat u niet ingeschreven en wilt u graag
deelnemen aan deze regionale veteranendag, stuur dan een mail naar
patriciaweerman@abg.nl.
U ontvangt dan alsnog een uitnodiging.
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Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.

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
personen ambtshalve de adresgegevens als
onbekend op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit onderzoek 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 gemeente.

De officiële bekendmaking is op 30 september 2022 gepubliceerd. Voor nadere
informatie verwijzen wij u naar
www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

15 september 2022, perceel E 1764 nabij
Besterd in Gilze (22ZK01195)
graven poel
16 september 2022, Statenlaan 29,
5121 HA (22ZK01193)
plaatsen dakkapel
16 september 2022, Rector Buijselstraat
20, 5121 JP (22ZK01197)
bouwen 18 appartementen en 17 woningen
21 september 2022, Hoogstraat 11,
Geslachtsnaam
5126 NR (22ZK01200)
en voorletters
Geboortedatum
realiseren trimsalon
Plewa, D.J.
09-04-1969
23 september 2022, Fanny BlankersLemrabti, N.
29-06-1987
-Koenstraat 0, Kavel C (sectie B nr 6060),
Abarkane, N.
30-06-2000
5122 LJ (22ZK01208)
Ali Ibrahim Rasheed Elamaireh 20-12-1982
bouwen woning
					
26 september 2022, Laagstraat 104,
Een eventuele ambtshalve opneming van
5121 ZH (22ZK01209)
de adresgegevens als onbekend in de BRP
plaatsen bijgebouw
kan grote persoonlijke en/of financiële ge26 september 2022, Speltakker 5, 5126 TG
volgen hebben voor betrokkene(n).
(Laarspad Kavel 37)(22ZK01211)
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum
bouwen woning en bijgebouw
publicatie uw verhuizing door te geven aan
30 september 2022, Provinciënbaan ong,
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
kavel 41 Rijen (sectie N1022) (22ZK01238)
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dagbouwen bedrijfspand
tekening publicatie gaan wij over tot de30 september 2022, Laarspad kavel 53
finitieve opneming van de adresgegevens
(Boekweitveld), Gilze (22ZK01239)
onbekend in de BRP.
bouwen woning
30 september 2022, Kennedylaan 25,
VERKEERSBESLUIT
5121 AA (22ZK012420)
Burgemeester en wethouders van Gilze en
kappen 3 bomen en verwijderen 5 stronken
Rijen hebben besloten een gehandicap30 september 2022, Horst 36, 5126 BX
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen
(22ZK01246)
nabij het adres aan de Goselingstraat 17
realiseren pre-mantelzorghuisvesting
in Rijen. Hierbij is rekening gehouden met
3 oktober 2022, Broekdijk ong.(N57),
artikel 18, eerste lid onder d, van de WeHulten (22ZK01249)
genverkeerswet 1994.
tijdelijk plaatsen kunstwerk in parkeervak
Zij doen dit door het bord E6 met onder4 oktober 2022, Prinsenbosch sectienr:
bord te plaatsen, met daarop het kenteken
F1031 , 5126 NC (22ZK01256)
van het voertuig. Dit gebeurt volgens het
kappen 221 bomen
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de
De gemeente neemt eerst een besluit over
tekening die bij dit besluit hoort.
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt
Belanghebbenden kunnen op grond van
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een bede Algemene wet bestuursrecht binnen 6
zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer
weken na publicatiedatum bezwaar maken.
weten over deze aanvraag? Neem dan conOok kunt u een voorlopige voorziening vratact op met het klantcontactcentrum van
gen.
onze gemeente, telefoon 14 01 61.

Attendering bekendmaking
ontwerpbestemmingsplan
Schoolstraat tussen 29 en 35
te Molenschot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat
van 4 oktober 2022 tot en met 14 november 2022 ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat tussen 29 en 35 te Molenschot

Beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning verlengd

27 september 2022, Speltakker 1 (Laarspad kavel 35), Gilze (22ZK01006)
bouwen woning en aanleggen uitrit
29 september 2022, Altenaweg 18,
5126 PS (22ZK01030)
oprichten paardenstal met opslag en B&B
3 oktober 2022, Wouwerbroek 49,
5122 GV
vergroten woning

Ingetrokken aanvraag
omgevingsvergunning

22 september 2022, Wendel-zuid ong.
(sectie L 829), Gilze (22ZK01026)
bouwen 6 microwoningen, 13 seniorenwoningen, 8 patiowoningen en 4 starterswoningen
23 september 2022, Prinsenbosch 2,
5126 ND (22ZK01037)
plaatsen Johan Cruyff Court
26 september 2022, Roggeveld 45,
5126 GV (22ZK00663)
tijdelijk plaatsen woonunit
Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze
mededeling kan geen bezwaar of beroep
worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure

22 september 2022, Nieuwe Maastrichtsebaan ong.(E 1155-1272-1271), Gilze
(22ZK00801)
aanplanten bomen
22 september 2022, Tuinstraat 15, 5121 EG
(22ZK00695)
verbouwen basisschool (intern) en deels
wijziging van functies
23 september 2022, Clausstraat 18,
5121 XP (22ZK00828)
uitbreiden woning aan voorgevel
23 september 2022, Goorbergseweg 37,
5124 NE (22ZK00868)
herbouwen woning
23 september 2022, Rielsebaan 10,
5126 PL (22ZK00830)
bouwen opslag- en werkplaats t.b.v.
houthandel en legaliseren van garage, blokhut en kippenhok
26 september 2022, Boekweitveld 5
(Laarspad kavel 55) (22ZK00938)
bouwen woning en aanleggen uitrit
27 september 2022, Schoutstraat 54,
5121 KB (22ZK01031)
plaatsen van gedeeltelijke nieuwe aanbouw
met opbouw
28 september 2022, Rijksweg 16, 5125 NA
(22ZK01091)
aanleggen uitrit
28 september 2022, Burgemeester
Krollaan 4, 5126 PT (22ZK00982)
plaatsen stellingen in distributiecentrum
29 september 2022, Versterstraat 11,
5126 BT (22ZK00559)
uitvoeren reparatiewerkzaamheden aan
dak en vervangen kozijnen
29 september 2022, nabij Bavelseweg 134,
5124 PZ (22ZK00816)
vervangen bestaande fietsbrug
29 september 2022, Provincialeweg N631,
nabij Oosterhoutseweg sectie (A 7419 en
A 8861) (22ZK01043)
realiseren onderdoorgang onder het spoor
29 september 2022, Roggeveld 16,
5126 GV (22ZK01116)
aanleggen uitrit
29 september 2022, Burgemeester
Krollaan 2, 5126 PT (22ZK00999)
plaatsen van stellingen in distributiecentrum

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.

Geweigerde
omgevingsvergunning met
reguliere procedure

4 oktober 2022, Aalstraat 10, 5126 CP
(22ZK00845)
aanleggen tweede oprit
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.

Volledige meldingen

25 september, Windvang 36, 5126 VS
saneren asbest
27 september 2022, Vreugdendaal 8,
5126 TT
saneren asbest
28 september 2022, Oosterhoutseweg 13,
5121RE
saneren van asbest
29 september 2022, Karel Doormanstraat
1-17 oneven, Willem I plein 13 t/m 24,
Rijen
slopen en saneren van asbest
30 september 2022, Burgemeester
Krollaan 14, 5126 PT (22ZK01233)
saneren asbest
3 oktober 2022, Windvang 24, 5126 VR
saneren asbest
3 oktober 2022, Karel Doormanstraat 5259-61-67-69-75, 5121 LW
sloopwerkzaamheden t.b.v. renovatie woningen
5 oktober 2022, Bavelseweg 134, 5124 PZ
gedeeltelijk slopen schuur

Melding akkoord

21 september 2022, Provincialeweg
N631, Oosterhoutseweg sectie (A 7419)
(22ZK01042)
(permanent) lozing in bodem of riolering
buiten inrichtingen
21 september 2022, Provincialeweg N631,
Oosterhoutseweg sectie (A 8721)
(22ZK01040)
(tijdelijk) lozing in bodem of riolering buiten
inrichtingen
29 september 2022, Mary Zeldenrustlaan
60, 5122 CE (22ZK01085)
veranderen activiteiten
29 september 2022, Monseigneur Schaepmanstraat 32, 5121 TM (22ZK01156)
starten activiteiten
6 oktober 2022, Broekakkerweg 16-18,
5126 BD (21ZK04389)
veranderen activiteiten
Het indienen van bezwaar of beroep is niet
mogelijk.

Besluit maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de volgende in-

richting, naar aanleiding van
het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:
Adres / Omschrijving project
Lange Wagenstraat 2, Gilze,
Jumbo Supermarkten B.V.
Maatwerkvoorschriften:
geen vetaf-scheider/slibvangput nodig
Datum verzending: 26 september 2022
		
De beschikking is in te zien, gedurende zes
weken na de dag van toezending van het
besluit, via de gemeente Gilze en Rijen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het
einde van de inzagetermijn bezwaar maken
tegen de beschikking.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt en de reden van het
bezwaar.
Een bezwaarschrift richt u aan het college
van B & W van de betreffende gemeente.

APV
Verleende vergunningen APV en
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 28 september 2022,
Halloween parade op 29 oktober 2022 van
18:30 tot 22:00 uur in Rijen. 408409
Besluit verzonden op 28 september 2022,
plaatsen van voorwerpen van 28 september 2022 tot en met 24 februari 2023 in
kader van het renovatieproject aan de
Generaal van Geenstraat, Saksen Weimarstraat en het Willem I Plein in Rijen. 413191
Besluit verzonden op 3 oktober 2022, Night
of Percussion op 18 november van 19:00
uur tot 24:00 uur en 19 november van
19:00 uur tot 01:00 uur in Sint-Janstraat 1,
Alphen (406124)
Besluit verzonden op 29 september 2022,
plaatsing container van 29 september 2022
tot en met 20 oktober 2022 ter hoogte van
de Ridderstraat 36 (parkeerplaats) te Gilze
en Rijen.
413495
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.

Drank en Horecawet

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Wilheminapleinfeest op 18 oktober 2022 van 13.00 tot
21.00 uur aan J. Marcelissen (zaaknummer
412370).

