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B en W belicht… 
Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dins-
dag. Op www.gilzerijen.nl/collegebesluiten leest u de openbare besluiten met daarop 
een korte toelichting  van 10 januari 2023. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

College roept op tot nader onderzoek 
om gemeentehuis als bestuurszetel 
te behouden
Als het aan het bestuur van de ABG-organi-
satie ligt, werken medewerkers over enkele 
jaren samen in een nieuw kantoor aan de 
Mauritsweg in Rijen. Dat betekent dat van-
af dat moment een deel van het gemeente-
huis leeg komt te staan. Wat betekent dat 
voor de toekomst van het gemeentehuis 
en de bestuurszetel van de gemeente? De 
gemeente bracht verschillende scenario’s 
in kaart. Op basis van de uitkomsten en de 
wens onder inwoners om het gemeente-
huis te behouden, stelt het college voor om 
een ontwerp op te laten stellen voor de ver-
dere invulling van het gemeentehuis, waar 
de bestuurszetel onderdeel van uitmaakt. 

Op 13 februari vergadert de gemeenteraad 
over dit onderwerp.

Gemeente draagt bij aan vervanging 
gebouwbeheersysteem sportcomplex 
Den Butter in Rijen 
Er zijn problemen met het gebouwbeheer-
systeem van sportcomplex Den Butter 
in Rijen. Een oplossing is in de afgelopen 
anderhalf jaar niet gevonden. Bouwcombi-
natie Van der Horst - Terberg kiest daarom 
voor een vervanging van het complete ge-
bouwbeheersysteem. De gemeente is door 
de bouwcombinatie aangesproken voor het 
dragen van een deel van de kosten. Het 
college heeft besloten om een eenmalige 
bijdrage van 40.000 euro te doen.

Wilt u ook veilig en prettig fietsen in onze 
gemeente? Denk mee!
Fietsen is leuk! Fietsen is gezond. Voor ie-
dereen. 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 fietspa-
den, het aantal fietsrekken bij de winkels en 
welke plekken zijn niet veilig voor fietsers? 
En wat kunnen we daaraan doen?

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 oplossing 
voor die plek? Kent u andere plekken die 
niet veilig of fijn zijn voor fietsers? Welke 
kansen ziet u?   Ook algemene opmerkin-
gen 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 on-
line 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?

Is er in uw buurt al een BuurtWhatsApp-groep? 
Maakt u zich soms zorgen over de veiligheid 
in uw buurt en ziet u wel eens verdachte 
situaties? U en uw buurtgenoten kunnen 
meedoen in  een BuurtWhatsApp-groep 
(buurtpreventie-appgroep). Samen met uw 
buren zorgt u dan voor een veiligere buurt 
door elkaar op de hoogte te houden. Bij 
verdachte situaties kunt u zo snel hulp van 
de politie vragen.

Buurtpreventie werkt!
Dat een BuurtWhatsApp-groep werkt, za-
gen we eind vorig jaar in Chaam. Buurtbe-
woners van de buurtpreventie-app kregen 
een bericht dat er een fiets was gestolen. Er 
werd een verdachte aangehouden door de 
samenwerking van inwoners en politie. Er 
werden zelfs twee fietsen teruggevonden! 
Complimenten voor deze bewoners!

Veiligheid
De  44 buurten met een BuurtWhatsApp-
-groep herkent u aan een buurtpreventie-
bord. De borden staan op verschillende 
plekken in de buurt. De gemeente en con-
tactpersoon van elke buurt hebben samen 
de plaats van het bord gekozen. Inbrekers 
zijn gewaarschuwd dat er op hen gelet 
wordt. Bij verdachte situaties bellen de 

oplettende buurtbewoners altijd 112 én 
waarschuwen de buurtbewoners elkaar in 
de BuurtWhatsApp-groep.

Iets voor uw buurt?
Heeft uw wijk, buurt of dorp nog géén 
BuurtWhatsApp? Start zelf een appgroep 
en zorg samen voor een veiligere buurt! 
Laat het ons weten via veiligheid@abg.nl. 
Doe dat ook als u al een BuurtWhatsApp 
hebt, maar dit nog niet bij ons bekend is. 
Als het nodig is, kunnen wij u dan bereiken.
Benieuwd of uw buurt of wijk aan buurt-
preventie via WhatsApp doet? Neem dan 
ook contact op met ons of uw wijkagent via 
veiligheid@abg.nl.

Samen maken wij uw buurt veiliger!

Organiseert u een evenement? 
Vraag op tijd de vergunning aan!
Het jaar is net begonnen. Een nieuw jaar 
waarin er weer heel veel leuke evenemen-
ten worden georganiseerd. Elke dag krijgen 
we een paar meldingen en aanvragen voor 
vergunningen. Daar zijn wij als gemeente 
uiteraard ontzettend blij mee!

Op tijd aanvragen
Als u een evenementenvergunning heeft 
aangevraagd, gaan we aan de slag. We kij-
ken of de aanvraag compleet is. We vragen 
ook aan verschillende organisaties advies 
zoals de politie, brandweer en de Genees-
kundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio (GHOR). 
Dat kost tijd. Daarom moet u de vergun-
ning minimaal 12 weken voor de datum 
van het evenement aanvragen. Vanaf  
1 januari 2023 ‘moeten’ we ons precies aan 
de periodes en tijden houden.  Vraagt u de 
vergunning te laat aan? Dit kan betekenen 
dat uw evenement niet door kan gaan.

Informatie
Op www.gilzerijen.nl/evenementenvergun-
ning leest u wat er nodig is voor de aan-
vraag van een evenementenvergunning. U 
kunt een evenementenvergunning online 
aanvragen of via e-mail of op papier.
Komt u er niet uit? De collga’s van de af-
deling Algemene Plaatselijke Verordening 
helpen u graag. U kunt hen bereiken via 
mail apv@abg.nl of telefonisch via ons 
Klantcontactcentrum op 14 0161.

Eenrichtingsverkeer  
in de Fazantendrift in Gilze
Vorig jaar hebben we in overleg met de be-
woners de Fazantendrift in Gilze opnieuw 
ingericht. Er is nu meer groen in de straat 
en meer parkeerruimte. Ook is de straat 
veiliger door eenrichtingsverkeer. 

We merken dat automobilisten en motor-
rijders nog moeten wennen aan de nieu-
we situatie. Daarom plaatsten we al extra 
informatieborden in de Ridderstraat. Bent 
u met de auto of op de motor? U mag dan 
vanaf de Ridderstraat de Fazantendrift niet 
inrijden. In de komende weken controleren 
we hier ook op. Fietsers en bromfietsers 
mogen de straat wel inrijden.

Dank vast voor uw aandacht en medewer-
king. 

U kent de dader, maar de dader kent u ook? 
Meld Misdaad Anoniem 
We merken dat mensen het soms moeilijk 
vinden om verdachte of criminele activitei-
ten te melden. Bijvoorbeeld omdat men-
sen bang zijn voor de gevolgen of de dader 
goed kennen. Daarom is er Meld Misdaad 
Anoniem. Bij Meld Misdaad Anoniem kunt 
u anoniem een melding doen bij vermoe-
den van verdachte criminele activiteiten of 
signalen.

We hebben uw hulp hard nodig!
We kunnen misdaad niet alleen tegen-
gaan.  We hebben uw hulp hard nodig. 
U bent tenslotte de ogen en oren in onze 
gemeente.  Ervaart u drugsoverlast, zijn er 
verdachte situaties in uw buurt? Denkt u 
dat er iets  niet in orde is? Laat het ons we-
ten. Bel de politie op 0900-8844 of Meld 

Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Hoe werkt Meld Misdaad Anoniem?
Bij Meld Misdaad Anoniem blijft u altijd 
anoniem:
- Uw telefoonnummer of IP-adres is niet 

te zien als u een online-melding doet
- M. neemt geen gesprekken op bij een 

telefonische melding
- M. schrijft geen naam, adres en andere 

persoonlijke gegevens van de melder op
- M. is onafhankelijk en geen politie

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.meld-
misdaadanoniem. 

Samen zorgen we voor een veilige 
gemeente!

Raads- en 
commissievergaderingen
Op maandag 13 februari is de eerste raads-
vergadering van 2023. Als voorbereiding op 
deze raadsvergadering zijn er commissiever-
gaderingen. Op maandag 30 januari is de 
commissie Middelen, op dinsdag 31 januari 
de commissie Ruimte en op woensdag 1 fe-
bruari de commissie Samenleving.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur 

U bent welkom
U bent van harte welkom om de vergadering 
bij te wonen in de raadzaal van het gemeen-
tehuis, Raadhuisplein 1 in Rijen. U kunt de 

vergaderingen ook rechtstreeks meekijken 
of later terugkijken op 
www.gilzerijen.raadsinformatie.nl.   

De agenda’s met bijlagen voor deze verga-
deringen vindt u eveneens op deze pagina.

Inspreken
Wilt u inspreken op een onderwerp op de 
agenda? Meld dit uiterlijk op de dag van de 
vergadering 10.00 uur via 
griffie@gilzerijen.nl. 

Voordelig fruitbomen kopen? Doe dan mee met 
de fruitbomenactie!
Woont u in onze gemeente? Dan kunt u meedoen met de fruit-
bomenactie. Dit is een gezamenlijke actie van de Fruitboogerd 
en de gemeente Gilze en Rijen. U kunt voordelig fruitbomen en 
fruitstruiken kopen voor uw tuin. De gemeente stelt hiervoor geld 
beschikbaar en betaalt de helft van de aanschafkosten. Wees er 
wel snel bij, want op=op.

Duurzaam
Als u deze winter fruitbomen en fruitstruiken plant, geniet u het 
hele jaar. Bloesem in het voorjaar, koelte in de zomer en heerlijk 
fruit uit eigen tuin in het najaar. Niet alleen draagt deze actie bij aan 
meer biodiversiteit en een duurzame tuin. Eigen fruit verbouwen is 
ook leuk, super lekker en gezond voor u en de natuur.

Hoe werkt het?
Op www.defruitboogerd.com kunt u fruitbomen en -struiken be-
stellen zolang de voorraad strekt. U kunt uw bestelling afhalen bij 
De Fruitboogerd aan de Hoogstraat 7 in Gilze. Dat kan op vrijdag 3 
en zaterdag 4 maart tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
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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 21 december 2022
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Zariouh, S. 15-09-1994
Szeptuch, G.M. 27-03-1990

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 
personen ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat betrokkenen niet meer wonen op 
het adres waar ze volgens de BRP staan 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
Nyiramwiza, N.A. 05-08-1987
Azzam, M. 06-06-2007
Van Kuijk, G.J. 13-02-1958

Güzel, F.  15-01-1981
Güzel, B.  26-01-2003
Güzel, M.A.  24-09-2014
Sunday, B. 07-07-1985
Janulewicz, A.H. 02-10-1974
Pomparâu, L. 31-12-1998
Al Kaed, Y. 03-06-2000
    
Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële 
gevolgen 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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
4 januari 2023, van Heinsbergstraat 17, 
5121 HL (23ZK00032)
plaatsen dakkapel voorzijde
4 januari 2023, Bavelseweg 170, 5124 PZ 
(23ZK00035)
uitbreiden zorgboerderij met één extra 
woonunit
4 januari 2023, perceel 1489, gelegen naast 
Bavelseweg 119, 5124 PC (23ZK00036)
omzetten huidig grasveld naar landschap-
pelijk gebied
6 januari 2023, Tuinstraat 73, 5121 EH 
(23ZK00041)
plaatsen aanbouw
8 januari 2023, Bisschop de Vetplein 10a, 
5126 CA (23ZK00043)
kappen boom

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.

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
5 januari 2023, Bavelseweg 170, 5124 PZ 
(23ZK00016)
tijdelijk plaatsen extra woonunit

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

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
5 januari 2023, Hofstad 49, 5126 EW 
(22ZK01281)
verbouwen woning en veranderen erfaf-
scheiding

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 mai-
len naar info@gilzerijen.nl. Lukt het niet te 
e-mailen? Bel dan tijdens openingstijden 
met ons Klantcontactcentrum via 14 0161. 

Volledige meldingen
4 januari 2023, Nieuwstraat 8 5126 CE 
(23ZK00015)
verwijderen asbesthoudend dak schuur
5 januari 2023, Generaal van Geenstraat 
26 en 34, 5121 LA (22ZK01558)
saneren asbest
6 januari 2023, Monseigneur Schaep-
manstraat 47, 5121 TL (23ZK00031)
saneren asbest

Melding akkoord 
10 januari 2023, Rijksweg 6, 5125 NA 
(22ZK01522)
brandveilig gebruik pand

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Trug in Hulten op 12 maart 2023 van 20.30 
tot 01.30 uur in Hulten, locatie The Chump
De Gilzse Passion op 07 april 2023 van 
20.00 tot 21.00 uur in Gilze, locatie Kerk-
straat op het bordes voor de kerk
Buurt barbecue op 22 april 2023 van 15.00 
tot 21.00 uur in Rijen, Leibeemd 27

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
• Besluit verzonden op 05-01-2023, Vrij-

markt Koningsdag op 27-04-2023 van 
11.00 uur tot 18.00 uur op de Kerkstraat 
en Patronaat te Gilze (1001067).  

• Besluit verzonden op 05-01-2023, ont-
heffing op of aan de weg kleine bouw-
plaats voor verduurzamingswerkzaam-
heden van 1 maart 2023 tot en met 2 
februari 2024 aan het Burgemeester 
Sweensplein te Rijen (419123).  

• Besluit verzonden op 05-01-2023, ont-
heffing op of aan de weg voor het plaat-
sen ven een container aan de Hoofd-
straat 823 te Rijen vanaf 30 januari 2023 
tot en met 17 maart 2023 (420454).  

• Besluit verzonden op 11 januari 2023, 
ontheffing op of aan de weg voor het 
plaatsen van een container op de par-
keerplaats, ter hoogte van de Kerkstraat 
9 in Gilze, van 13 januari 2023 tot en met 
20 januari 2023 (1003631)

• Besluit verzonden op 06-01-2023, Car-
navalsactiviteiten Dringersgat 2023. 
(421727)

 Carnavalsoptocht op 19-02-2023  van 
10.30 tot 18.30 uur

 Nieuwstraat, Bisschop de Vetplein, Oran-
jestraat, van Heinsbergstraat, Kapittel-
straat, Steenakkerplein, Korte Wagen-
straat.

 Kinderoptocht op 20-02-2023 van 12.30  
tot 15.00 uur

 Steenakkerplein, Korte Wagenstraat, 

Nieuwstraat, Bisschop de Vetplein, 
Oranjestraat, van Heinsbergstraat, Ka-
pittelstraat, van Rennenbergstraat.

 Wijvesjouwen op 21-02-2023 van 13.00 
tot 18:00 uur

 Alphenseweg, Kerkstraat, Het Patro-
naat, Kerkstraat (tot aan de Sint Petrus 
Bandenkerk), Nonnenpad, Alphensweg, 
Raadhuisstraat, Bisschop de Vetplein, 
Abdis van Thornstraat, Steenakkerplein.

 Symboolverbranding op 21-02-2023 van 
21.30 tot 23.00 uur

• Bisschop de Vetplein te Gilze. 
 Besluit verzonden op 06-01-2023, Kleu-

ter carnavalsoptocht St. Jozefschool in 
Rijen op 17-02-2023 van 11.50 tot 12.25 
uur. (421594). 

• Besluit verzonden op 09-01-2023, Jokers 
carnavalsfeest op 21-02-2023 van 13.00 
tot 18.00 uur op de Raadhuisplein in Rij-
en (419910).

• Besluit verzonden op 10-01-2023, voor-
jaarscompetitie De Leren Zool op 25 
februari 2023, 4 maart 2023, 11 maart 
2023, 18 maart 2023 en 25 maart 2023 
van 10.00 tot 11.15 uur op de Benelux-
baan, Kempenbaan en Provinciënbaan in 
Rijen (423007). 

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.  

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen


