
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 393132 

 

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 16 maart 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.  

 

Bestemmingsplan Biestraat 3 in Gilze  

Een melkveehouder aan de Biestraat in Gilze wil stoppen met zijn bedrijf. De gewenste 

herbestemming van de locatie is verblijfsrecreatie, waarbij er ruimte is voor 10 recreatieve 

verblijfeenheden. Met het bestemmingsplan Biestraat 3 worden deze wijzigingen juridisch 

planologisch mogelijk gemaakt. De bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Het college vraagt de 

gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. 

 

College verstrekt opdracht planvoorbereiding herontwikkeling N282, gedeelte Hulten 

Adviesbureau Cleverland krijgt van het college de opdracht om samen met inwoners en de gemeente 

een plan te ontwikkelen voor de herinrichting van Hulten. Herontwikkelen is mogelijk omdat de 

provinciale weg N282 in de toekomst niet meer door maar langs Hulten gaat.  De gemeente en 

adviesbureau doen dit in overleg met lokale werkgroepen, provincie, gemeente Tilburg en bewoners. 

Met hen is de gemeente al enkele jaren in gesprek over de herinrichting van Hulten. Het doel is om 

te komen tot een uitgewerkt ontwerp en uitvoering van een autoluwe, klimaat adaptief, groene 

inrichting in Hulten. Eerst komt er een schetsontwerp, daarna wordt een definitief ontwerp gemaakt. 

 

Voortgang uitvoeren amendement kosteloos energieadvies 

In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de wijze waarop het 

invulling geeft aan het amendement kosteloos energieadvies aan inwoners. 

 

Lokale ondernemers bouwen aan gezamenlijke lokale webshop en app 

Op initiatief van Winkeliersvereniging Rijen en Gilze Onderneemt gaan ondernemers in de gemeente 

Gilze en Rijen een platform starten om de lokale economie en daarmee bestedingen bij lokale 

ondernemers te stimuleren. Het platform krijgt de naam Hebbes en wordt ook als app 

geïntroduceerd. Het college draagt op basis van cofinanciering 10.000 euro bij uit het 

Ondernemersfonds  

 

Voortgang proef met jongerenontmoetingsplekken 

De gemeente houdt een proef met een Jongeren OntmoetingsPlaats (JOP) in Gilze en in Rijen. De JOP 

in Gilze lijkt te voldoen. Er wordt gebruik gemaakt van de JOP en er is minder overlast in het centrum. 

De JOP in Rijen wordt nauwelijks gebruikt. Het college heeft besloten de proef met de JOP in Rijen te 

verplaatsen naar de locatie ‘De Korte Rekken’ nabij park Wolfsweide in Rijen en informeert 

omwonenden en de gemeenteraad hierover. 

 

 

 



 

College laat Goede Ideeënfonds beter aansluiten op behoefte  

Op basis van het plan “kickstartend sterker na corona” worden inwoners, verenigingen en 

professionele organisaties uitgenodigd om initiatieven te ontplooien, die bijdragen aan de doelen uit 

het plan. In dat kader zijn subsidieregels vastgesteld op basis waarvan het college subsidies 

beschikbaar stelt uit het Goede Ideeënfonds. Uit de eerste ervaringen met het fonds blijkt dat de 

verdeling van de subsidieplafonds over de verschillende categorieën aanvragers niet goed aansluit bij 

de aanvragen die zijn ingediend. Daarom besluit het college om de budgetplafonds voor de 2e 

tranche te wijzigen. Hiermee sluit het fonds beter aan op de behoefte in de samenleving. 

 

Gemeente houdt op zondag 1 mei bijeenkomst ‘GRootse helden’ 

Onder de noemer ‘GRootse helden’ laat de gemeente op zondagmiddag 1 mei in De Boodschap in 

Rijen inwoners kennismaken met enkele talenten uit onze gemeente. Doel is te laten zien hoeveel 

talent de gemeente in huis heeft. Het was de bedoeling om deze bijeenkomst al eerder te 

organiseren. Door de coronamaatregelen moest de bijeenkomst enkele keren worden uitgesteld. 

Deze bijeenkomst is ook bedoeld als afscheidsmoment voor de wethouders Ariane Zwarts en Aletta 

van der Veen. 

 

Raadsinformatiebrieven ‘kansen voor biodiversiteit in Gilze en Rijen’ 

Met raadsinformatiebrieven biedt het college de gemeenteraad informatie aan over biodiversiteit in 

Gilze en Rijen en de start van de Omgevingswet. 

 

Onderhoud gemeentelijk groen in 2022 

Het college geeft de Diamantgroep en Brouwers Groenaannemers opdracht om in 2022 het 

openbaar groen in de gemeente te onderhouden. Met een raadsinformatiebrief informeert het 

college de gemeenteraad over dit besluit.  

 

College geeft opdracht voor scenariostudie toekomstige huisvesting bestuurszetel gemeente  

Over enkele jaren werken de medewerkers van de ABG-organisatie op een gezamenlijke locatie. Dat 

betekent dat zij dan niet meer werken in het gemeentehuis. Dit betekent dat de gemeente zich moet 

beraden op de manier waarop de raadzaal, trouwzaal, directe publieke dienstverlening, werkplekken 

voor het college, de griffie in de toekomst gehuisvest wordt. Bureau HEVO krijgt opdracht van het 

college om een Programma van Eisen en een afwegingskader te formuleren dat gebruikt kan worden 

voor verdere uitwerking en toekomstige besluitvorming over dit huisvestingsvraagstuk. Met een 

raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de scenariostudie. 

 

Handhavend optreden 

Een eigenaar van een pand aan de Hoofdstraat in Rijen houdt zich niet aan de regels. Er zijn drie 

overtredingen geconstateerd. Het college gaat over tot handhavend optreden en legt voor elke 

overtreding een last onder dwangsom op. 

 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn vragen gesteld over de trillingsoverlast van de snelheid remmende maatregelen, de 

zogenaamde punaises, op het Raadhuisplein in Rijen. In een memo beantwoordt het college de 

gestelde vragen.  


