
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV422805) 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, 
meestal op dinsdag. In deze 'B en W belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten en rondvraag 
van 29 november 2022 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg 
zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt 
beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten of elkaar heeft geïnformeerd. Voor 
vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-382 11 17.  

 
Raadsinformatiebrief over de voorbereidingen op de Omgevingswet 

Vanaf 1 juli 2023 heeft de gemeente te maken met de Omgevingswet. Een projectteam treft 

voorbereidingen om deze nieuwe wet uit te kunnen voeren. In een raadsinformatiebrief informeert 

het college de gemeenteraad over de stand van zaken. 

Verzoek om handhavend optreden 

De gemeente ontving een handhavingsverzoek voor een perceel aan de Versterstraat in Gilze. De 

gemeente heeft het verzoek beoordeeld. Het college besluit om niet tot handhaving over te gaan 

omdat het verzoek op drie van de vier punten voldoet aan wet- en regelgeving. Voor het vierde punt 

heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling.  

Gemeente geeft reactie op ontwerp omgevingsvisie gemeente Dongen 

De gemeente Dongen bereidt een omgevingsvisie 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 bedrijventerrein Tichelrijt. Dit 

bedrijventerrein ligt bij de gemeentegrens tussen beide gemeenten. 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de nieuwbouw van de sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Het 

college heeft de antwoorden vastgesteld. 

Raadsinformatiebrief over de bestuurszetel van de gemeente Gilze en Rijen 

De ABG-organisatie werkt voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en is 

nu nog gehuisvest op drie locaties in de drie gemeenten. Er zijn plannen om alle medewerkers, 

uitgezonderd de buitendienst, in een nieuw gebouw onder te brengen. De publiekshal, trouwzaal 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. 

 


