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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 daar-
op een korte toelichting  van 20 december 2022. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Voorbereiding provinciale statenverkie-
zingen en waterschapsverkiezingen 2023
In maart 2023 zijn er verkiezingen voor 
provinciale staten en het waterschap. De 
gemeente heeft de taak deze verkiezingen 
lokaal te organiseren. Het college heeft de 
leden van het gemeentelijk stembureau 
benoemd en heeft besloten in Gilze een 
nieuw stembureau te openen in Hof van 
Gilze. Dit stembureau komt in de plaats van 
stembureau Achter de Tuintjes.

Onderzoek naar toekomstige 
brandweerzorg Rijen Zuid afgerond
Eerder dit jaar heeft het college vier stap-
pen benoemd om duidelijkheid te schep-
pen voor het programma spoorzone. In die 
aanpak staan centraal een veilige fiets- en 
voetgangerstunnel en de brandweerzorg 
voor Rijen Zuid. Twynstra Gudde deed on-
derzoek naar de toekomstige brandweer-
zorg voor Rijen Zuid. Eerdere onderzoe-
ken vormde de basis om dit verder uit te 
werken. Het college neemt op dit moment 
alleen kennis van het rapport. Het rapport 
over de toekomstige brandweerzorg in 
Rijen-Zuid legt het college straks naast de 
uitkomsten van deze gesprekken met Rijk 
en provincie over de verdere planontwikke-
ling, projectorganisatie en financiering van 

het programma spoorzone. Zo ontstaat een 
compleet beeld over het vervolg van het 
programma spoorzone. Op basis hiervan 
worden definitieve vervolgstappen vast-
gesteld. 

College geeft opdracht om verbetervoor-
stellen bewonerswerkgroep parkdeel 
centrumplan Gilze uit te voeren
In het parkdeel van het centrumplan Gilze 
is een deel van het kunstwerk van Jan van 
IJzendoorn aangelegd. Het kunstwerk is 
een vorm van landschapskunst. De bewo-
ners zijn niet tevreden over het resultaat 
en het groenonderhoud in het park. Er is 
een bewonerswerkgroep opgericht. Zij heb-
ben in overleg met de gemeente een aantal 
verbetervoorstellen gemaakt. Het college 
stemt in met deze voorstellen. 

College geeft opdracht om handreiking 
duurzaam bouwen op te stellen
De gemeente heeft als taak om duurzaam 
bouwen te stimuleren. Zo dragen we bij 
aan een circulair Nederland in 2050. Het 
college geeft opdracht om een handreiking 
duurzaam bouwen op te laten stellen. De 
handreiking is een eerste aanzet om duur-
zaam bouwen te verankeren in interne en 
externe (bouw)projecten.

Nieuwjaarsontmoeting op de weekmarkten 
Op donderdag 5 en vrijdag 6 januari is de 
nieuwjaarsontmoeting op de weekmark-
ten in Rijen en Gilze. Sluit u ook aan? 
Het is een mooi moment om elkaar een 
goed nieuwjaar te wensen.  Burgemees-
ter Alssema, wethouders Doremalen, 
Machielsen en Scheifes en gemeentese-
cretaris van Aaken zijn er ook met wor-
stenbrood en appelflappen.

Hoe laat?
De nieuwjaarsontmoeting in Rijen is op 
donderdag 5 januari op de weekmarkt. 
De burgemeester en wethouders zijn van 
13.30 uur tot 15.00 uur op het Wilhelmi-
naplein. Op vrijdag 6 januari is de nieuw-
jaarsontmoeting op de weekmarkt in Gilze. 
De burgemeester, wethouders en gemeen-
tesecretaris wensen u graag een goed 
nieuwjaar bij sporthal Achter de Tuintjes. 
Ze zijn er tussen 10.00 uur en 11.30 uur. 
Op beide markten kijkt burgemeester Derk 
Alssema kort terug op 2022 en blikt hij met 
u vooruit op 2023.

Graag tot ziens op een van 
onze nieuwjaarsontmoetingen! 

Wilt u ook veilig en prettig fietsen in onze gemeente? 
Denk mee!

Fietsverbeterkaart
De kaart van de gemeente staat online.   
Op de kaart kunt u aangeven welke plek 
u niet veilig vindt. Hebt u een idee of op-
lossing voor die plek? Kent u andere plek-
ken die niet veilig of fijn zijn voor fietsers? 
Welke kansen ziet u?   Ook algemene op-
merkingen kunt u daar kwijt. We horen het 
graag van u.

Tot wanneer kan ik reageren?
U kunt uw  mening en ideeën doorgeven 
tot maandag 30 januari.
Meedoen  kost een paar minuten en kan 

vanaf maandag 9 januari online via: 
https://global.royalhaskoningdhv.com/
fietsverbeterkaart-gilze-rijen

Bij ons klantcontactcentrum hebben we 
ook een papieren versie van de kaart. Hebt 
u hulp nodig bij het invullen van onze ‘fiets-
verbeterkaart? Neem dan contact met ons 
op via 14 0161.

Wat doen we met de fietsverbeterkaart?
Met de ideeën die u heeft kijken we wel-
ke maatregelen we nog dit jaar kunnen 
nemen.  Voor andere maatregelen is wat 

meer tijd en geld nodig. Ook daar werken 
we vanaf 2024 aan Ons doel is een fiets-
vriendelijke gemeente in 2030! 
Dat wilt u toch ook?

Bedrijventerrein Haansberg 
Rijen wordt groener 

Brem, meidoorn, bottelrozen, gelderse 
rozen en kruipwilg. Dit en ander groen is 
vanaf nu te zien op acht plekken op het 
bedrijventerrein Haansberg. Daar hebben 
we nieuw groen gepland. “We willen niet 
alleen zorgen voor meer kwaliteitsgroen in 
onze dorpen, ook onze bedrijventerreinen 
willen waar dat kan vergroenen. Dit is hier-
van een mooi voorbeeld”, vertelt wethou-
der Corné Machielsen. 

De planten en struiken zijn ook aantrekke-
lijk voor insecten en vogels. Dat draagt bij 
aan de biodiversiteit. Het ‘groener’ maken 
van het bedrijventerrein is mogelijk door 
de verkoop van bedrijfsgrond. 
Daarmee kwam er 20.000 euro beschik-
baar voor dit doel. Voor de gemeente is dit 
een mooi voorbeeld van maatschappelijk 
investeren. 
Lees het hele bericht op www.gilzerijen.nl.

Nieuwe start voor Adviesraad Sociaal Domein en 
Cliëntenraad Participatiewet  
De Adviesraad Sociaal Domein en de 
Cliëntenraad Participatiewet in onze 
gemeente Gilze en Rijen zijn per  1 
januari 2023 samengegaan. Zij vormen de 
vernieuwde Adviesraad Sociaal Domein. 
De raden voegen hun krachten samen. 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een 
onafhankelijke rol. De leden adviseren het 
college van burgemeester en wethouders 
gevraagd en ongevraagd. Centraal staan 
thema’s uit het sociaal domein. 

Meedenken met onze inwoners
De nieuwe Adviesraad denkt mee vanuit 
het perspectief van de inwoner. De leden 
zijn betrokken bij verschillende onder-
werpen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld 
 armoede, werk, inkomen, het laten mee-
doen van inwoners, regiovervoer, jeugdhulp 
en Wmo. De Adviesraad onderhoudt een 
relatie met inwoners, instellingen en diver-
se organisaties. De leden kijken wat er leeft 
in de samenleving en bespreken dit met de 
wethouder en beleidsmedewerkers. 

Nieuwe leden welkom
Vanaf 1 januari bestaat de nieuwe Advies-
raad Sociaal Domein uit 9 leden. De raad 
heet nieuwe leden van harte van welkom. 
Vindt u het leuk om met maatschappelijke 
onderwerpen bezig te zijn? Heeft u veel 
contact met inwoners? Denkt u graag mee 
en brengt u graag adviezen uit? Word dan 
lid van de Adviesraad Sociaal Domein! 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.asdgilzerijen.nl of stuur een mail naar 
secretariaat@adviesraadsociaaldomeingr.nl.  

Kerstboominzameling 
woensdag 4 januari

Waar en wanneer kun 
je de bomen inleveren?
Je kunt de bomen op woensdag 4 januari 
van 13.30 uur tot 16.00 uur  op verschill-
lende plaatsen in de gemeente inleveren. 
In Gilze bij Water aan de Warande, van 
Wassenbergstraat en Hofstad. In Rijen aan 
de Marga Klompélaan, het Burgemeester 
Sweensplein en bij A16. In Molenschot bij 
het sportveld en in Hulten bij het dorpshuis 
The Chump

Gratis inleveren bij de milieustraat  
kan natuurlijk ook. 

Dan krijg je geen muntjes. 

Planten in eigen tuin
Heeft u een kerstboom met kluit? Dan kunt 
u die ook in uw tuin planten. Dit kan alleen 
als het niet vriest.  Zet de boom eerst en-
kele dagen in de schuur of garage. Zo kan 
die wennen aan de lagere temperatuur. Als 
u de top niet heeft weggeknipt, kunt u de 
boom de volgende Kerst weer gebruiken.

Wat moet u doen als een onbekende bij u aanbelt? Op woensdag 4 januari zamelen we de kerstbomen in. Voor elke kerstboom die je bij 
ons brengt, krijg je een muntje ter waarde van € 0,50. De munten kun je tot uiterlijk 
31 januari besteden bij Top 1 Toys in Gilze, Nieuwstraat 74 en bij Dekkers Speelgoed, 
Hoofdstraat 113 in Rijen.Acht tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen

1.  Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. 
2.  Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder. 
3.  Vraag altijd naar een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. 
4. Raak niet in paniek. 
5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. 
6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.  
7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. 
8. Vertrouw niet iedereen. 

Bent u toch slachtoffer geworden? 
Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden van een babbeltruc. 
Alleen dan kan de politie de daders opsporen. Dat kan via  telefoonnummer 
0900 – 8844 of via internet www.politie.nl/aangifte. 

Meer informatie?
Kijk op  www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc voor meer informatie. 

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds 
vaker voor. Onbekenden bellen bij u aan.  
Ze gebruiken smoezen om uw vertrouwen 
te winnen en binnen te komen. Daarna 
stelen zij uw geld, bankpas en pincode of 
waardevolle bezittingen.  Soms gebruiken 
ze bedreiging en/of geweld. 

Fietsen is leuk! Fietsen is gezond. Voor iedereen. Dat moedigen we als gemeente aan. 
Vorig jaar hebben we daarvoor een plan gemaakt; een fietsbeleidsplan. Dat is een plan 
met de hoofdpunten. We werken het plan nu uit. We willen graag weten wat u vindt 
van het fietsen in onze gemeente; wat vindt u bijvoorbeeld van onze fietspaden, het 
aantal fietsrekken bij de winkels en welke plekken zijn niet veilig voor fietsers? En wat 
kunnen we daaraan doen?



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

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Bekendmakingen

Attendering bekendmaking 
ontwerpbestemmingsplan 
Chaamseweg 4, Gilze
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend dat 
van 27 december 2022 tot en met 6 febru-
ari 2023 ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan Chaam-

seweg 4, Gilze

De officiële bekendmaking is op 27 de-
cember 2022  gepubliceerd. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar www.offi-
cielebekendmakingen.nl.

Attendering bekendmaking 
ontwerpbestemmingsplan 
Gagelstraat 15, Molenschot
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gilze en Rijen maken bekend dat 
van 27 december 2022 tot en met 6 febru-
ari 2023 ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan Gagel-

straat 15, Molenschot

De officiële bekendmaking is op 27 de-
cember 2022  gepubliceerd. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar www.offi-
cielebekendmakingen.nl.

Attendering bekendmaking 
vaststelling bestemmingsplan 
Kapelstraat Molenschot
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente maakt bekend dat 
de gemeenteraad van de gemeente op 
19 december 2022 het bestemmingsplan 
Kapelstraat Molenschot ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

De officiële bekendmaking is op 27 decem-
ber 2022 gepubliceerd en de stukken liggen 
van 27 december 2022 tot 6 februari 2023 
ter inzage. Voor nadere informatie verwij-
zen wij u naar 
www.officielebekendmakingen.nl.

Regeling kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
De raad van de gemeente Gilze en Rijen 
maakt bekend dat met ingang van 1 janu-
ari 2023 de nieuwe “Regeling kwijtschel-
ding gemeentelijke belastingen 2023” in 
werking treedt. Belangstellenden kunnen 
deze Regeling vanaf 1 januari 2023 vinden 
op onze website www.gilzerijen.nl.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
15 december 2022, Broekdijk 48, 5125 NE 
(22ZK01538)
plaatsen twee luchtwassers
15 december 2022, Bredestraat/Vierbun-
dersweg (M 570 en M572) (22ZK01540)
dempen sloot
15 december 2022, Broekakkerweg 15, 
5126 BD (22ZK01541)
vervangen gevelpanelen en toevoegen 
docks en entreeluifel
16 december 2022, Laarspad ong. (kavel 
52), Gilze (22ZK01546)
bouwen woning en aanleggen uitrit
20 december 2022, Bavelseweg 45, 5126 
NL (22ZK01551)
splitsing bestaande langgevelboerderij en 
aanleggen uitrit
21 december 2022, A. Vlaminckxplein 0 
(Centrum Rijen Oost - Looierskwartier) 
(22ZK01554)

wijziging omgevingsvergunning 22ZK00601 
realiseren traforuimte

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

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
21 december 2022, Pastoor Oomenstraat 
19, 5121 EN (22ZK01473)
starten bedrijf aan huis

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

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
15 december 2022, Hofstad 7, 5126 EW 
(22ZK01528)
plaatsen tijdelijke mantelzorgunit

Verleende omgevings-
vergunningen met reguliere 
procedure 
15 december 2022, Margrietstraat 73, 
5122 HT (22ZK01387)
plaatsen nieuwe voordeur
16 december 2022, Schaapsdijk 7, 5126 PK 
(22ZK01190)
bouwen vervangende bedrijfswoning en 
aanleggen uitrit
20 december 2022, Leibeemd 166, 5121 
RS (22ZK01356)
plaatsen dakkapel 
22 december 2022, Warande ong., sectie-
nummer L 272-271 (22ZK01343)
plaatsen stalen container voor een JOP

22 december 2022, Laarspad ong (Kavel 
51) (22ZK01413)
bouwen woonhuis en aanleggen uitrit
22 december 2022, Burgemeester van 
Poppelstraat (22ZK01420)
reconstrueren van Burgemeester van Pop-
pelstraat (incl. vervangen van de riolering)
22 december 2022, Burgemeester van 
Poppelstraat (22ZK01421)
kappen 48 bomen en herplantplicht 48 
bomen
22 december 2022, Burgemeester van 
Poppelstraat in Gilze (22ZK01422)
kappen 6 bomen en verplanten van 22 bo-
men in particuliere voortuinen + herplan-
ten 6 bomen
23 december 2022, Provinciënbaan 18, 
5121 DL (22ZK01238)
bouwen bedrijfspand en aanleggen van 
twee uitritten

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.
Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken met het Klant-
contactcentrum via 14 013 of via email 
info@gilzerijen.nl. 

Volledige meldingen 
16 december 2022, Statenlaan 129, 5121 
HC
saneren asbest
16 december 2022, Roggeveld 27-25, 5126 
GV 
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
19 december 2022, Leibeemd 31, 5121 SL
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

APV

Ingekomen aanvragen vergun-
ningen APV en bijzondere wetten

Open dag bij Versteijnen Trucks 5 jaar op 
25 maart 2023 van 11.00 tot 16.00 uur in 
Gilze, Broekakkerweg 16-18

Feestavond voor genodigden bij Versteijnen 
Trucks 5 jaar op 25 maart 2023 van 19.00 
tot 02.00 uur in Gilze, Broekakkerweg 16-18
Koningsdag Gilze 2023  op 27 april 2023 van 
10.30 tot 18.00 uur in Gilze Kerkstraat en 
het Patronaat

KPJ Gilze feestweekend van 17 augustus 
2023 t/m 20 augustus 2023 in Gilze, Bol-
berg en Horst

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 15-12-2022, Jaar-
markt camping d’n Mastendol op 30-07-
2023 van 10.00 uur tot 17.30 uur (muziek-
feest tot 21:30 uur) op de Oosterhoutseweg 
13 in Rijen (421956). 

Besluit verzonden op 20-12-2022, Carna-
valsoptocht Molenschot 2023 op 18-02-
2023 van 12.30 tot 16.30 uur door de stra-
ten van Molenschot. (422787)

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. 


