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B en W belicht… Maak kans op een gratis regensteen!
Wilt u kans maken op een gratis regensteen?  We verloten 100 
regenstenen! Ook in onze gemeente willen we dat er meer regen-
water direct de grond in gaat. Dat kan door het afzagen van een re-
genpijp bij uw woning en het plaatsen van een speciale regensteen. 
Deze week starten we met de regensteenactie. Die organiseren we 
samen met Waterschap Brabantse Delta. 

Voordeel regensteen
Wethouder Corné Machielsen plaatste bij een inwoner in Molen-
schot de eerste speciaal voor Gilze en Rijen ontworpen regensteen. 
“Veel regenpijpen in onze gemeente zijn nog onder de grond aan-
gesloten op het riool met afvalwater. Zo gaat erg veel schoon water 
verloren en dat is zonde! Ook in onze gemeente willen we dat er 
meer regenwater direct de grond in gaat. Daarom organiseerden 
we eerder dit jaar de regentonactie en nu deze afkoppelactie.” 

Wilt u kans maken op een gratis regensteen?
Door het invullen van een vragenlijst maakt u kans op 1 van de 100 
gratis regenstenen van de gemeente Gilze en Rijen. Meer informatie 
en de vragenlijst vindt u op www.gilzerijen/regensteen. 

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 22 en 29 november 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Principe-uitspraak over twee nieuwe wo-
ningen aan Oranjestraat 100 in Gilze
Er is gevraagd of het in principe mogelijk 
is om aan de Oranjestraat 100 in Gilze 
twee vrijstaande woningen te bouwen. De 
bouw van deze woningen is niet mogelijk 
op grond van het geldende bestemmings-
plan. Het college van burgemeester en wet-
houders wil planologische medewerking 
verlenen, mits wordt voldaan aan enkele 
voorwaarden. 

Gemeente treedt op tegen overbewoning 
woonhuis in Rijen
In een huis aan de Bongelakker in Rijen 
wonen op dit moment te veel mensen. Ze 
behoren niet tot hetzelfde huishouden. Het 
college legt de eigenaren op om de situatie 
uiterlijk 1 januari 2023 te beëindigen en be-
eindigd te houden.

Gemeente geeft reactie op ontwerp 
omgevingsvisie gemeente Dongen
De gemeente Dongen bereidt een omge-
vingsvisie voor. De gemeente Gilze en Rijen 

heeft de gelegenheid hierop een zienswijze 
in te dienen. Het college maakt gebruik van 
deze mogelijkheid en vraagt aandacht voor 
de landschappelijke inpassing van bedrij-
venterrein Tichelrijt. Dit bedrijventerrein 
ligt bij de gemeentegrens tussen beide 
gemeenten.

Raadsinformatiebrief over de bestuursze-
tel van de gemeente Gilze en Rijen
De ABG-organisatie werkt voor de gemeen-
ten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze 
en Rijen en is nu nog gehuisvest op drie lo-
caties in de drie gemeenten. Er zijn plan-
nen om alle medewerkers, uitgezonderd 
de buitendienst, in een nieuw gebouw 
onder te brengen. De publiekshal, trouw-
zaal en vergader- en werkruimtes voor de 
gemeenteraad en het college blijven in de 
eigen gemeente. De vraag is wat vanaf dat 
moment de bestuurszetel van de gemeente 
moet zijn. Een scenario-onderzoek schetst 
de mogelijkheden. Het college informeert 
de gemeenteraad over de uitkomsten van 
het onderzoek.

Reisdocument kwijt
De vorige keer las u op deze pagina een 
artikel over ‘Reisdocument kwijt? Geef het 
digitaal door!’ Helaas staat daarin iets dat 
niet klopt. Een nieuw reisdocument kunt u 
niet online aanvragen. U kunt wel een af-
spraak maken via onze site www.gilzerijen.
nl. Daarna gaat u naar het gemeentekan-
toor voor de aanvraag.

Energieklussers helpen bij energiebesparing
De prijzen voor gas en elektriciteit zijn de 
laatste maanden erg gestegen. Wij willen 
voorkomen dat inwoners daardoor in de 
financiële problemen komen. Daarom ko-
men vanaf volgende week energieklussers 
thuis bij inwoners die dat het hardst nodig 
hebben nodig hebben. Zij hoeven hier niet 
voor te betalen.

Direct bespaarmaatregelen
De energieklusser past direct maximaal 

zeven kleine bespaarmaatregelen toe. 
Denk hierbij aan: kierdichting, radiator-
folie, ledlampen of een waterbesparende 
douchekop. Daarnaast geven ze tips hoe u 
makkelijk energie kunt besparen. Ook wij-
zen ze op energiebesparende regelingen 
die interessant zijn. Deze week ontvangt 
deze groep inwoners een brief om een 
afspraak te maken. Vanaf volgende week 
gaan de energieklussers in onze gemeente 
aan de slag. 

Collectieve zorgverzekering via de gemeente
Heeft u een laag inkomen en hoge medi-
sche kosten door bijvoorbeeld een chro-
nische ziekte of handicap? En wilt u voor 
minder kosten toch uitgebreid verzekerd 
zijn? Dan kunt u gebruik maken van de col-
lectieve zorgverzekering die wij samen met 
zorgverzekeraars CZ en VGZ aanbieden.

Voor wie is deze zorgverzekering?
De collectieve zorgverzekering is voor men-
sen met een inkomen tot 110% van het so-
ciaal minimum. Op www.gilzerijen.nl ziet u 
of u mee kunt doen. 
De collectieve zorgverzekering bestaat uit 

een basisverzekering en verschillende aan-
vullende verzekeringen. Wij betalen een 
deel van de premie van uw aanvullende 
verzekering. U kiest altijd zelf de zorg die 
bij u past. U stapt makkelijk en snel over 
via www.gezondverzekerd.nl. 

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden voor 
de verzekering? Dan kunt u een afspraak 
maken met het Budgetcafé via e-mail 
bertseverens@abg.nl of telefoonnummer 
06-57601816. 

Vragen?
Heeft u vragen? Bel of mail dan de afdeling 
inkomen van de gemeente. Dit kan telefo-
nisch via 14 0161 of per e-mail via 
soza-inkomen@gilzerijen.nl.

Vuurwerkoverlast? Meld het ons!
Veel mensen steken vuurwerk af met oud en nieuw. Vuurwerk 
verkopen en kopen mag alleen op 29, 30 en 31 december 2022. 
Vuurwerk afsteken mag alleen van 31 december 18.00 tot 1 januari 
2023 02.00. 

Meld illegaal vuurwerk
Vermoedt u opslag of handel in illegaal vuurwerk? Meld dit bij 
de politie via 0900-8844 of meld het anoniem via Meld Misdaad 
Anoniem, 0800-7000.
Ook vervoer van vuurwerk mag tot die tijd niet. De politie contro-
leert daar op.

Vuurwerkoverlast? Meld het ons!
Tot 31 december 2022 18.00 uur mag u geen vuurwerk afsteken. 
Ervaart u nu toch al overlast van of door vuurwerk? Meld dit dan.  
Hieronder ziet u hoe u dat kunt doen.

• Ervaart u overlast? Meld dit bij de politie via. 0900-8844.
• Ervaart u ernstige overlast met direct gevaar voor mens en dier?  

Bel 112

• Ziet u vernieling of schade  aan speeltoestellen, prullenbakken, 
ondergrondse containers?  Meld dit via de Buiten Beter app of 
bel tijdens kantooruren naar ons/de gemeente  via 14 0161. Ziet 
u dat het nu gebeurt, bel dan 112!

Gemeente nodigt u uit voor 
nieuwjaarsontmoeting op de 
weekmarkten
De nieuwjaarsontmoeting van het college 
is volgend jaar anders dan u gewend bent. 
Het college komt naar u toe!
Op donderdag 5 en vrijdag 6 januari 2023 
komt het college naar de weekmarkten in 

Rijen en in Gilze. U bent van harte welkom 
om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. 
Wij zorgen voor worstenbrood en appelf-
lappen. Binnenkort leest u hierover meer 
informatie.

 

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 09 november 2022
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Ekenomaeghele, E.  21-07-1991
Wadja, R.  27-07-1976
Van Hooijdonk, C.C.H. 16-05-1987
Bogoutskaja, A. 11-12-1964
Malolepszy, W.A. 04-04-1984

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
Zariouh, S. 15-09-1994
  
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-

Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.
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U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

tekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
22 november 2022, Liesbeth Tilanusplein 
39, 5122 BH (22ZK01460)
wijzigen/aanpassen van hoofddraagcon-
structie
25 november 2022, Pastoor Oomenstraat 
19, 5121 EN (22ZK01473)
starten bedrijf aan huis
27 november 2022, Raadhuisplein 47, 
5121 JZ (22ZK01476)
plaatsen airco achterzijde
26 november 2022, Molenstraat 37, 5126 
DA (22ZK01477)
vervangen stalen enkelglas kozijnen

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
22 november 2022, Kennedylaan 25 5121 
AA (22ZK01242)
kappen 3 bomen en verwijderen 5 stronken

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
22 november 2022, Versterstraat 11, 5126 
BT (22ZK01297)
wijzigen diverse onderdelen hoofdgebouw, 
hoofdzakelijk binnenzijde 

24 november 2022, Monseigneur Schaep-
manstraat 7, 5121 TK
verwijderen muur
29 november 2022, Veldstraat ong. (sectie 
L 2762), Gilze (20ZK02067)
plaatsen telecommunicatiemast

Deze aanvragen zijn ingetrokken. Tegen 
deze mededeling kan geen bezwaar of be-
roep worden ingesteld.

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
17 november 2022, De Uitvang 1, 5121 RB 
(22ZK01039)
tijdelijk uitoefenen hondendagopvang, 
tijdelijk legaliseren van diverse bouwwer-
ken en hekwerken en tijdelijk plaatsen van 
nieuwe hekwerken ten behoeve van de 
hondenopvang
18 november 2022, Fanny Blankers-
-Koenstraat ong. (B 6220),  Rijen 
(22ZK01177)
bouwen woning en aanleggen uitrit
18 november 2022, Speltakker 5 (Laarspad 
kavel 37), 5126 TG (22ZK01211)
bouwen woning met bijgebouw en aanleg-
gen uitrit
18 november 2022, Rielsebaan 10, 5126 
PL  (22ZK01427)
bouwen opslagloods t.b.v. een houthan-
del, realiseren nieuwe uitrit en herbouwen 
blokhut en kippenhok
23 november 2022, Beneluxbaan 11, 5121 
DC (22ZK01267)
aanleggen twee uitritten
24 november 2022, Broekdijk tegenover 
huisnummer 3 (N57) Hulten (22ZK01249)
het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk
28 november 2022, nabij Aalstraat 2, 5126 
CP (22ZK01176)
kappen 3 bomen (deels vergunningvrij) en 

herplantplicht 2 bomen
29 november 2022, Prinsenbosch 66-69 , 
5126 NC (22ZK01184)
kappen 4  bomen en herplatplicht 4 bomen
1 december 2022, Prinsenbosch 61 
(F1031), 5126 NC (22ZK01256)
kappen 221 bomen met herplantplicht 53 
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.
Voor het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken met het Klantcontactcen-
trum via 14 013 of via email 
info@gilzerijen.nl. 

Geweigerde 
omgevingsvergunning met 
reguliere procedure 
23 november 2022, Hoofdstraat 5, 5121 JA 
(22ZK01052)
verbouwen pand voor kamerbewoning

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
21 november 2022, Horst 36, 5126 BX
verwijderen asbest en slopen erfgebouw
22 november 2022, Hofstad 49, 5126 EW
saneren asbest
14 november 2022, Mosstraat 6, 5121 ZJ
totaalsloop en asbestsanering woning
28 november 2022, Willem I-plein 11, 
5121 MA (22ZK01465)
verwijderen asbest
28 november 2022, Frederikplein 15 
en Saksen Weimarstraat 24, 5121 MB 
(22ZK01448)

uitvoeren sloopwerkzaamheden

Melding akkoord
22 november 2022, Roggeveld 15, 5126 GV
gesloten bodemenergiesysteem
28 november 2022, Alphensebaan 15, 
5126 PR (22ZK01322)
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
• Carnaval Sporthal Gilze 2023 op 17-

02-2023 van 20:00 tot 02:00 uur in de 
Sporthal “Achter de Tuintjes” Gilze

• Carnaval Sporthal Gilze 2023 op 18-
02-2023 van 12:00 tot 02:00  uur in de 
Sporthal “Achter de Tuintjes” Gilze

• Carnavalsoptocht Papslokkersgat op 18 
februari 2023 van 12:30 tot 16:30 uur in 
Molenschot

• Carnaval Sporthal Gilze 2023 op 19-
02-2023 van 12:00 tot 02:00 uur in de 
Sporthal “Achter de Tuintjes” Gilze

• Carnaval Sporthal Gilze 2023 op 20-
02-2023 van 12:00 tot 18:00 uur in de 
Sporthal “Achter de Tuintjes” Gilze

• Voorjaarscompetitie WV de vrije cou-
reur op 25 februari, 04 maart, 11 maart, 
18 maart, 25 maart 2023 van 10:00 tot 
11:15 uur in Rijen op de Haansberg

• Standplaatsvergunning mobiele scree-
ningseenheid Bevolkingsonderzoek 
(borstkanker) van 01 februari 2023 t/m 
15 april 2023 in Rijen, parkeerterrein A. 
Adriaansenpad 

• 95 jaar Golfclub Toxandria op 13-05-2023 

van 08:00 tot 21:00 uur in de Veenstraat 
Molenschot

• Plaatsing 2 rustunits in week 7, 2023 t/m 
week 17, 2023  op het grasveld Saksen 
Weimarstraat 33 te Rijen

• Plaatsing 2 (extra) rustunits in week 9, 
2023 t/m week 17, 2023  op het grasveld 
Saksen Weimarstraat 33 te Rijen

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
• Besluit verzonden op 22-11-2022, Com-

mandowisseling op 16-12-2022 van 
12:30 tot 18:30 uur op Vliegbasis Gilze 
en Rijen 421612

• Besluit verzonden op 22-11-2022, Kerst-
markt op 16-12-2022 van 17:00 tot 00:00 
uur op Bisschop de Vetplein te Gilze 
419211

• Besluit verzonden op 23-11-2022, Collec-
tevergunning voor Amnesty Internatio-
nal in de periode van 12 tot en met 18 
maart 2023 (422247)

• Besluit verzonden op 28 november 2022, 
Carbidschieten op 31 december 2022 
van 12:00 uur tot 16:00 uur op de Korte 
Rekken in Rijen (417123). 

• Besluit verzonden op 29 november 2022, 
Plaatsen van een container van 7 januari 
2023 tot 7 februari 2023 aan de Groti-
usplantsoen in Rijen op een parkeervak 
tegenover de garageboxen (420693). 

• Besluit verzonden op 29 november 2022, 
Lichtshow en lampionnenoptocht op 10 
december 2022 van 18:00 uur tot 20:00 
uur op de Heuvel in Gilze (421306). 

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.


