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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 17 en 24  januari 2023. Hebt u vragen, bel dan 14 0161.

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Oranjestraat 113 Gilze’
Burgemeester en wethouders leggen het 
ontwerpbestemmingsplan Oranjestraat 
113 binnenkort ter inzage. Daarmee wordt 
een nieuwe stap gezet in de bouw van 41 
nieuwe woningen in Gilze Zuid-West. De 
woningen komen onder andere op de plek 
waar nu nog groeituin Floralia ligt. De groei-
tuin verhuist naar siertuin d’n Overkaent in 
Gilze. Plan Hubertushof is de naam die ont-
wikkelaar Vexpro BV geeft aan deze nieuwe 
woonbuurt aan de Oranjestraat in Gilze.

Beleidsregels bijzondere bijstand 2023
Het college heeft besloten nieuwe beleids-
regels bijzondere bijstand vast te stellen. 

De oude beleidsregels worden ingetrokken.

Gemeente investeert in meer kansen voor 
jongeren en verminderen jongeren-
overlast
Het college investeert in een aanpak die 
zich enerzijds richt op het verminderen en 
aanpakken van de overlast door jongeren 
en anderzijds op het versterken van talen-
ten en mogelijkheden van jongeren. Het 
gaat om een tijdelijke uitbreiding van het 
jongerenwerk en een gezamenlijk leertra-
ject om de samenwerking tussen jongeren-
werk, politie en gemeente verstevigen. De 
nieuwe landelijke richtlijnen voor een inte-
grale aanpak jeugdoverlast worden hierin 
meegenomen.

Gemeenteraad Gilze en Rijen nodigt u uit als 
‘Gast van de raad’ 
Elke dag hebt u te maken met het werk van 
de gemeenteraad. De raadsleden bepalen 
namelijk het beleid in onze dorpen en ze 
controleren de burgemeester en wethou-
ders op de uitvoering hiervan. Maar weet 
u wat een raadslid doet? Hoe de gemeen-
teraad besluiten neemt? Om daarachter 
te komen nodigen wij u van harte uit om 
13 februari als Gast van de Raad een kijkje 
achter de schermen te nemen bij de ge-
meenteraad. Wij laten u graag kennis ma-
ken met de raadsleden en de politiek van 
Gilze en Rijen.

Het programma
Samen met de andere gasten van de raad 
ontvangen we u om 18.15 uur in het ge-
meentehuis. U ontmoet hier een aantal 
raadsleden en een medewerker van de 

griffie. Zij leggen u graag uit hoe de politiek 
in Gilze en Rijen werkt. Ook vertellen de 
raadsleden wat hun werk inhoudt en hoe zij 
besluiten nemen. Natuurlijk beantwoorden 
ze ook graag uw vragen. 

Om 19.30 uur begint de raadsvergadering. 
Deze volgt u vanaf de publieke tribune in 
de raadzaal. Als de vergadering is afgelopen 
kunt u vragen stellen. Of natuurlijk gewoon 
een praatje maken met de raadsleden of 
medewerkers van de griffie.

Aanmelden?
Wilt u op 13 februari gast van de raad zijn? 
Stuur dan een mail naar griffie@gilzerijen.
nl of bel naar 06 18 70 46 89 (Saskia van 
Dijk, griffier). 

Natuurlijk bent u altijd van harte welkom 
om de raadsvergaderingen vanaf de pu-
blieke tribune bij te wonen. We zenden de 
raadsvergaderingen ook altijd live uit via 
gilzerijen.raadsinformatie.nl. U kunt dan 
de raadsvergadering vanaf de computer, 
tablet of telefoon volgen. Zo blijft u op de 
hoogte van de besluiten die de gemeente-
raad neemt. 

‘Kunst in het gemeentehuis’ biedt kunstenaars 
gratis expositieruimte
Er wordt in onze gemeente veel mooie 
kunst gemaakt. Deze werken verdienen 
het om gezien te worden. De gemeente 
biedt daarom lokale kunstenaars gratis 
expositieruimte aan in het gemeentehuis. 
Een kunstenaar mag een periode van vier 
maanden de kunstwerken tentoonstellen 
in het gemeentehuis. 

We ontvangen veel mensen
“We zijn een kunstzinnige gemeente. In het 
gemeentehuis ontvangen we veel mensen 
en kunnen we laten zien welke kunst de ge-
meente te bieden heeft. Het is een mooi 
visitekaartje voor onze gemeente. Kunst 
daagt ook uit tot een goed gesprek. Daar-
om bieden we lokale kunstenaars graag de 
gelegenheid om kunst in het gemeentehuis 
tentoon te stellen.” vertelt wethouder Ma-
rielle Doremalen. De kunst wordt op ver-
schillende plekken in het gemeentehuis 
tentoongesteld. Bijvoorbeeld in de raadzaal 
en de werk- en overlegruimtes van burge-
meester en wethouders.

We houden een gezamenlijke opening
Samen met de kunstenaar bereidt de ge-
meente de expositie voor. De kunstenaar 
mag daarbij informatie geven over de 

kunstwerken en zijn of haar werk in het 
algemeen. Als de tentoonstelling is voor-
bereid bieden we de kunstenaar een ge-
zamenlijke opening aan. Zo vieren we de 
officiële opening van de tentoonstelling. 
Daarna is de tentoonstelling op afspraak 
te bezoeken tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. De kunstenaar of de 
gemeente verzorgen dan een rondleiding.

We bieden gelegenheid aan alle lokale 
kunstenaars
De gemeente biedt alle lokale professione-
le en amateurkunstenaars de kans om zich 
aan te melden. Hebt u interesse of wilt u 
meer weten? Kijk dan op https://www.gil-
zerijen.nl/kunstingemeentehuis. Of neem 
contact op met het bestuurssecretariaat 
via 088-3821122 of bestuurssecretariaat@
gilzerijen.nl. 

College ziet kansen om 
bestuurszetel in gemeentehuis 
te huisvesten
Als het aan het bestuur van de ABG-or-
ganisatie ligt, werken medewerkers over 
enkele jaren samen in een nieuw kantoor 
op de voormalige hockeyvelden aan de At-
lanta in Rijen. Dat betekent dat vanaf dat 
moment een deel van het gemeentehuis 
leeg komt te staan. Wat betekent dat voor 
de toekomst van het gemeentehuis en de 
bestuurszetel van de gemeente? De ge-
meente bracht verschillende scenario’s in 
kaart en deed een korte marktverkenning. 

Op basis van de uitkomsten en de wens on-
der inwoners om het gemeentehuis te be-
houden, stelt het college de gemeenteraad 
voor om een ontwerp op te laten stellen 
voor de toekomstige invulling van het ge-
meentehuis als bestuurszetel in combinatie 
met een woon- of zorgfunctie in het vrij-
komende gedeelte van het gemeentehuis. 
Op 13 februari vergadert de gemeenteraad 
over dit onderwerp.

Digitale nieuwsbrief AZC Gilze verschenen
Om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen op de op-
vanglocatie Gilze, brengt het Centraal Overleg Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Afgelopen 
week is een nieuwe editie verschenen met daarin aandacht voor de 
gebeurtenissen in de afgelopen maanden op het Asielzoekerscen-
trum (AZC). En er zijn bewoners aan het woord. Bent u benieuwd 
naar de inhoud van de nieuwsbrief? U vindt deze op azcgilze@
coa.nl. 

Verbreding N282: provincie 
kapt bomen en plant nieuwe 
bomen terug
Om de N282 bij Rijen en Hulten te verbre-
den, kapt de provincie Noord-Brabant de ko-
mende periode bomen. Wist je dat er voor 
deze bomen nieuwe bomen terugkomen 
in onze gemeente? De provincie vindt een 
groene omgeving erg belangrijk. Zo zijn er al 
nieuwe bomen geplaatst op twee plekken 
ten zuidwesten van de vliegbasis. Op één 
stuk grond zijn nieuwe bomen geplant (langs 
de Raakeindse Kerkweg). Het andere stuk 

grond is nu grasland en wordt straks krui-
denrijk grasland (langs de Broekstraat). Ten-
slotte verwijdert de provincie bij ’t Blokske 
een gedeelte van de huidige provinciale weg 
en plant extra bomen in het bestaande bos.

Meer weten?
Meer weten over de werkzaamheden om de 
N282 te verbreden? Kijk op www.brabant.
nl/N282.

Meld Misdaad 
Anoniem
Wist u dat Meld Misdaad Anoniem het meldpunt is waar u anoniem 
informatie geeft over verdachte of criminele activiteiten? Denk 
hierbij aan het maken van synthetische drugs, hennepkwekerijen, 
een overval of brandstichting. Hebt u informatie over criminele 
activiteiten en durft u niet naar de politie?

Bel M. via 0800-7000 of meld het op www.meldmisdaadanoniem.nl

Kinderen kunnen een hele uitdaging zijn. 
Soms zit je met je handen in het haar! Veel 
ouders en coaches herkennen dat. En wat 
doen je dan? Daarover gaat de humoristi-
sche theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker 
op zo!’ Deze is op woensdag 1 maart 2023 
in cc De Boodschap in Rijen te zien. Dankzij 
de gemeente zijn de kaartjes gratis. Maar 
vol is vol, dus meld je nu aan!

Aanmelden vooraf gaat via www.datschiet-
lekkeropzo.nl

Humoristische 
theatervoorstelling 
voor ouders 
en coaches

Provincie Noord-Brabant 
versterkt groene initiatieven
Wilt u een buurtmoestuin aanleggen, een 
bijenlint maken of de natuurspeeltuin op-
knappen? Hebt u daarvoor geld nodig en 
wilt u meer bekendheid voor uw idee? Of 
hebt u hulp nodig bij het maken van uw 
plannen?
Crowdfunding voor Natuur biedt in sa-
menwerking met de provincie trainingen 

en begeleiding aan om succesvol reclame 
te maken en uw idee uit te voeren. Daar-
naast maakt u kans op een bijdrage tot wel 
5.000 euro!  Nieuwsgierig? Meldt u aan 
voor een gratis online workshop op 9 en 
16 februari van 19.00 tot 21.00  uur . Meer 
info en aanmelden kan via www.crowdfun-
dingvoornatuur.nl



U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen
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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
Wysota, M. 25-09-1992
Wagner, R.M. 31-03-1982
Koper, M.R. 06-08-1996
Chyla, D.D. 21-09-1990
   
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.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
28 december 2022, Hannie Schaftlaan 20, 
5122 LH (23ZK00051)
brandveilig gebruik van buitenschoolse op-
vang (BSO) bij sporthal den Butter
11 januari 2023, Broekakkerweg 21, 
5126 BD
kappen boom
14 januari 2023, Kerkstraat 39, 5126 GA 
(23ZK00062)
uitbreiden achterzijde plaatsen nieuwe ko-
zijnen en het isoleren van het dak woning
16 januari 2023, Fanny Blankers-Koen-
straat 15, 5122 CN (23ZK00063)
kappen 2 bomen
20 januari 2023, Johannes van Dreght-
straat 36, 5121 MX (23ZK00076)
aanleggen uitrit voor 2 auto’s
20 januari 2023, Rijksweg 5, 5125 NB 
(23ZK00077)
bouwen coffeebar met bedrijfswoning
19 januari 2023, Militaire Wijk Rijen-zuid 

(A 5155-5175-4554-5174-7742-8954-
6145), Rijen (23ZK00085)
bouwen 56 nieuwbouw woningen
25 januari 2023, Brabantpark 7, 5121 VD 
(23ZK00090)
plaatsen dakkapel voorzijde en verbreding 
bestaande dakkapel achterzijde woning en 
plaatsing zonnepanelen

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.

Beschikking (intrekken) Omgevings-
vergunning beperkte milieutoets: 
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(in te trekken) te verlenen voor 

Adres : Alphensebaan 72 A GILZE
Omschrijving project: Op verzoek intrek-
ken van de vergunning Wet milieubeheer 
d.d. 7 november 2000 sinds  1 januari 2013 
een omgevingsvergunning Beperkte Milieu-
toets, in het kader van externe saldering.
     
De beschikking en de bijbehorende stukken 
zijn gedurende zes weken na de dag van 
verzending van de beschikking, bij de ge-
meente Gilze en Rijen in te zien. 
De beschikking is op 18 januari 2023 ver-
zonden naar het bedrijf. 
 
Beroepsmogelijkheid 
Tegen dit besluit bestaat, gedurende 6 
weken na de dag van verzending van het 
besluit, de mogelijkheid voor belangheb-
benden om schriftelijke bezwaren in te 
dienen. Deze dient te worden gezonden 
aan Burgemeester en Wethouders van de 
betreffende gemeente. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en moet ten-
minste het volgende bevatten: naam en 
adres indiener, dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht, de gronden van het bezwaar. 

Voor het inzien van de stukken kunt u een 
afspraak maken met het Klantcontactcen-
trum via 14 0161 of via email info@gilze-
rijen.nl. 

Aanvraag omgevingsvergunning is 
vergunningvrij
'Rectificatie ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning'
De gepubliceerde ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning week 2 met ont-
vangstdatum 23 december 2022 voor het 

starten van een bedrijf  aan de Pastoor Oo-
menstraat 19, 5121 EN (22ZK01473) is niet 
ingetrokken maar is vergunningvrij
 
Ingetrokken aanvraag omgevings-
vergunning
12 januari 2023, Rijksweg 25, 5125 NB 
(22ZK01395)
wijzigen activiteit kantoorruimte naar be-
drijfswoning

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

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure 
12 januari 2023, Molenstraat 37, 5126 DA 
(22ZK01477)
vervangen kozijnen straatzijde
12 januari 2023, Liesbeth Tilanusplein 39, 
5122 BH (22ZK01460)
aanpassen hoofddraagconstructie en aan-
brengen lichtstraat in dak
12 januari 2023, Raadhuisplein 47, 
5121 JZ (22ZK01476)
plaatsen airco achterzijde woning
12 januari 2023, Margrietstraat 10, 
5121 XM (22ZK01504)
plaatsen dakkapel voorzijde woning
13 januari 2023, Hoogstraat 11, 5126 NR 
(22ZK01200)
creëren bedrijfsruimte (hondentrimsalon) 
in bestaande bouw
13 januari 2023, Nieuwstraat 87, 5126 CC 
(22ZK01286)
plaatsen dakkapel met dakterras en reali-
seren slaapkamer
16 januari 2023, Roggeveld 10 Gilze 
(22ZK01289)
bouwen woning
16 januari 2023, Tarweveld 1 Gilze 
(22ZK01300)
bouwen woning
23 januari 2023, Speltakker 7 (Laarspad 
Kavel 38) in Gilze (22ZK01328)
bouwen woning
24 januari 2024, perceel 1489, 
gelegen naast Bavelseweg 119, 5124 PC 
(23ZK00036)
omzetten huidig grasveld naar landschap-
pelijk gebied
24 januari 2023, Mgr. Schaepmanstraat 7, 
5121TK (22ZK01431)
verwijderen twee muren en het veranderen 
van kozijnen van woning
25 januari 2023, Hof van Liedekerke 12, 
5121 BJ (22ZK01360)  
plaatsen dakkapel
25 januari 2023, Meander 13 en 15, Voor-
de 2 t/m 10 (even nummers), Veldstraat 14 
t/m 26 (even nummers) en Jaagpad 2 t/m 
24 (even nummers) (22ZK01367)
bouwen 4 starterswoningen, 8 patiowo-
ningen, 13 seniorenwoningen met ber-

ging, overkapping, ontmoetingsruimte en 
paviljoen

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 0161 of via email 
info@gilzerijen.nl. 

Volledige meldingen
11 januari 2023, Molenschotsedijk 6, 
5126 NT
saneren asbest
16 januari 2023, Hengelstraat 54, 5126 EB
slopen schuur
19 januari 2023, Saksen Weimarstraat 5 
t/m 15, 5121 MD 
sloopwerkzaamheden t.b.v. renovatie
19 januari 2023, Vreugdendaal 18, 5126 TT
saneren asbest

Melding akkoord
16 januari 2023, Raakeindse Kerkweg 61, 
5124 RG (22ZK01552)
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
19 januari 2023, Ridderstraat 98 B, 
5126 BH (23ZK00048)
starten bedrijf

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 
mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunning APV en bijzondere 
wetten
Rectificatie
Er is een vergunning aangevraagd voor Trug 
in Hulten op 18 maart 2023 van 20.30 tot 
01.30 uur in Hulten, 
locatie The Chump. De datum is dus niet 12 
maart zoals eerder gepubliceerd.

Voorjaarsmarkt Rijen op 02 april 2023 van 
11.00 tot 17.00 uur in Rijen, locatie Stations- 
straat,  Hoofdstraat en Wilhelminaplein

Braderie Gilze 2023 op 10 september 2023 
van 09.00 tot 18.00 uur, in Gilze, locatie 
Nieuwstraat vanaf de nieuwe Jumbo, Bis-
schop de Vetplein, Kerkstraat vanaf Bis-
schop de Vetplein t/m huisnummer 105

Verleende vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 12 januari 2023, 
Versteijnen Trucks 5 jaar, open dag op 25 
maart 2023 van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Feestavond van 19.00 uur tot 02.00 uur aan 
de Broekakkerweg 18 in Gilze. (1001317) 

Besluit verzonden op 12 januari 2023, 
Standplaatsvergunning groente en fruit op 
het Wilhelminaplein van 28 maart 2023 tot 
en met 26 september 2023 op de dinsda-
gen van 10.00 uur tot 17.00 uur. (1002569)

Besluit verzonden op 13 januari 2023, 
Buurtbarbecue Leibeemd op 22 april 
2023 van 15.00 uur tot 21.00 uur aan de 
Leibeemd ter hoogte van nummer 27. 
(1002774)

Besluit verzonden 16 januari 2023, Carnaval 
2023 in sporthal “Achter de Tuintjes’’. 
17 februari 2023 van 20:00 tot 02:00 uur
18 februari 2023 van 12:00 tot 02:00 uur
19 februari 2023 van 12:00 tot 02:00 uur
20 februari 2023 van 12:00 tot 18:00 uur 
Adres: Kapittelstraat 15, 5126 HB Gilze. 
(422002). 

Besluit verzonden op 19 januari 2023, 
Bouwplaats op de zijstraat van de Stations-
straat nabij nummer 100 te Rijen voor de 
periode van 23 januari 2023 tot en met 26 
april 2024 (423599).

Besluit verzonden op 23 januari 2023, 
standplaatsvergunning Vishandel de Meer-
paal van 7 februari 2023 tot 7 februari 2024 
op het Wilhelminaplein in Rijen van 09.00 
tot 17.00 uur. Vanaf medio maart zal stand-
plaatshouder in de middag verplaatsen 
naar de Nieuwstraat in Gilze. (1004672).

Besluit verzonden op 24 januari 2023, ga-
rageverkoop in Rijen op 16 april 2023 van 
08.30 tot 15.30 uur door verschillende stra-
ten van Rijen (1004127).

Besluit verzonden op 24 januari 2023, 
Buurtbarbecue in Gilze op 1 juli 2023 van 
19.00 tot 23.00 uur op het speelveld aan de 
Wassenbergstraat in Gilze (1004127).

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. 
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Gilze en Rijen viert de dag van de ondernemer
Vrijdag 18 november 2022 was het de dag van de ondernemer. 
Wethouder Merijn Scheifes greep de dag aan om Bert Wagemakers, 
voorzitter van ondernemersvereniging GRIC, te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet voor ondernemend Gilze en Rijen. De beoogde 
opvolger van Bert is Wil Hermens. 

Waardevolle activiteiten voor en door ondernemers
Veel lokale ondernemers zijn lid van deze ondernemersvereniging. 
De vereniging organiseert waardevolle activiteiten voor en door 
ondernemers. Wethouder Merijn Scheifes: “Als gemeente nemen 
we graag deel aan deze bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en 
te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.” 

We planten nieuwe bomen in negen straten in Rijen

Onze gemeente krijgt in de komende jaren 
meer groen en meer bomen. We doen dat 
omdat bomen en ander groen een belang-
rijke rol spelen in onze leefomgeving. Ze ne-
men CO2 op en filteren fijnstof. Ook zorgen 
ze voor verkoeling en houden ze water vast. 
Binnenkort planten we nieuwe bomen in 
negen straten in Rijen

Waar komen deze bomen? 
De bomen komen in de Mariastraat (2), 
Oranjeplein (1), de Wittstraat (6)  Trees Kin-

straat (3), Laagstraat (6), Stoomlederplein 
(3), Venneweg (1), Marga Klompélaan (7) 
en de Statenlaan (1). We planten deze bo-
men vooral bij speelplekken, fietspaden en 
grasvelden). Het gaat om de moseik, wal-
noot, boskriek, honingboom, suikeresdoorn 
en de Noordse esdoorn.  

Ook in andere kernen extra groen
Ook in de andere dorpskernen planten 
we in de komende jaren extra bomen. In 
2023 doen we dat in Gilze en in 2024 doen 
we dat in Molenschot, Hulten en aan de 

westkant van Rijen. Daarnaast leggen we 
bij de herinrichting van straten en openbare 
gebieden meer groen aan in  de gemeen-
te. Denk aan de herinrichting van Hulten, 
de inrichting openbare ruimte rondom de 
Margriethal, het Wilhelminaplein in Rijen, 
bij de nieuwe sporthal in Gilze en in het 
project Rijen Noord Oost.

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.

Reisdocument kwijt? Geef het digitaal door!
Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt 
of is deze gestolen? Maak dan alstublieft 
gelijk een melding op onze site. U heeft 
daarvoor uw DigiD nodig. 

Voorkom misbruik en vraag gelijk een 
nieuw document aan
Er wordt dan direct een vermissingsverkla-
ring gemaakt. Daarmee wordt uw reisdo-
cument als vermist geregistreerd. Zo voor-
komt u dat iemand eventueel misbruik van 

uw document maakt. Daarna kunt u een 
nieuw reisdocument aanvragen. Ook dat 
kan via onze site of bel met ons Klant Con-
tact Centrum op 14 0161.

Welke zaken kunt u online regelen?
Wist u dat u voor veel producten niet naar 
de gemeentebalie hoeft? U kunt het onli-
ne regelen, zoals het doorgeven van een 
verhuizing, het aanvragen van een gehan-
dicapten parkeerplaats en een aangifte van 
geboorte doen. Op onze site ziet u welke 

producten u allemaal online kunt aanvra-
gen.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met de 
collega’s van ons Klantcontactcentrum op 
14 0161 of mail naar info@gilzeenrijen.nl 

Meld u nu aan voor CooL+ in Gilze en Rijen! 
In januari starten leefstijlcoaches in samenwerking met uw ge-
meente met nieuwe CooL+ groepen. Dit is een unieke kans om uw 
leefstijl te verbeteren. Grijpt u deze kans?    

Wat is CooL? 
CooL betekent Coaching op Leefstijl. Het is één van de bewezen 
effectieve methoden om uw leefstijl te veranderen. In CooL komen 
alle onderdelen van leefstijl aan bod. U kunt hierbij denken aan 
thema’s als voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning, energie, 
plannen en gedragsverandering. 
Het CooL programma duurt in totaal 2 jaar en bestaat uit 8 indivi-
duele gesprekken en 16 groepsbijeenkomsten, onder leiding van 
een gecertificeerde leefstijlcoach. 
De + in CooL+ staat voor een sport- en beweegprogramma. 

Voor wie? 
Deelname aan CooL+ is mogelijk voor volwassen inwoners van de 
gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen die aan 
één van de volgende voorwaarden voldoen: 
• een BMI (Body Mass Index) hebben vanaf 25 én een verhoogd 

risico op hart – en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 
type 2

• een BMI hebben vanaf 30 zonder verhoogd risico

Meer weten?
Voor aanmelden en meer informatie kijk op www.gilzerijen.nl


