
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV394005) 

 

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 22 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.  

 

Verkenning klimaatadaptatie 2022 

In de verkenning klimaatadaptatie 2022 staat beschreven wat de gemeente in 2022 doet om in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Activiteiten richten zich op klimaatadaptatie, aanpassingen 

in de openbare ruimte om wateroverlast, hitte en droogte tegen te gaan en gedragsverandering bij 

inwoners. Het college heeft de verkenning klimaatadaptatie 2022 vastgesteld en informeert de 

gemeenteraad met een raadsinformatiebrief. 

Uitvoeringsagenda programma Duurzaamheid 2022 

Het college heeft de uitvoeringsagenda 2022 van het programma Duurzaamheid vastgesteld. De 

uitvoeringsagenda geeft aan welke activiteiten in 2022 op de agenda staan om invulling te geven aan 

de thema’s energie, klimaat en biodiversiteit en circulaire economie uit het Koersdocument 

Duurzaamheid. Daarnaast heeft het college het jaarverslag uitvoeringagenda duurzaamheid 2021 

vastgesteld. 

Gemeente vervangt fiets- en voetgangersbrug langs Bavelseweg in Gilze 

Het fietspad langs de Bavelseweg gaat met een brug over De Wouwerbeek. De brug is versleten en 

moet vervangen worden. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug. Het college heeft 

besloten om de brug te vervangen door een nieuwe stalen brug met houten leuning en houten 

dekplanken. 

Voorkeurslocatie en tijdelijke locatie voor skatepark in Rijen 

Het skatepark aan de Ariënsstraat in Rijen maakt plaats voor woningbouw. Een werkgroep bereidt 

met de gemeente de aanleg van een nieuw skatepark voor op een nieuwe locatie. Het college merkt 

de locatie Moerstraat in Rijen aan als voorkeurslocatie voor het definitieve skatepark. Om in de 

tussentijd een skatepark in Rijen te houden, wijst het college de locatie Van Duivenvoordestraat in 

Rijen, in de nabijheid van jongerencentrum aan als tijdelijke locatie. Begin maart zijn omwonenden 

geïnformeerd. De gemeente ontving vervolgens twee reacties. Deze heeft het college meegenomen 

in de afweging. Gezien de ervaringen op de huidige locatie waar nauwelijks sprake is van overlast, 

het feit dat de meeste ondertekenaars van een reactie niet direct uitkijken op de tijdelijke 

skatevoorziening en de goede reacties van direct omwonenden, beoordeelt het college de tijdelijke 

locatie als een goede plek.  

 

 

 



Lokale Educatieve Agenda 2022-2026 

Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zijn er nieuwe afspraken gemaakt over wat 

nodig is voor de kinderen in onze gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve 

Agenda (LEA) 2022-2026. Het college heeft ingestemd met deze LEA, waarin passend onderwijs, 

taalontwikkeling, talentontwikkeling en burgerschap de belangrijkste thema’s zijn. 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Gilze en Rijen 2022 

Wetswijzigingen, voortschrijdend inzicht en adviezen van de VNG geven aanleiding om de Algemene 

plaatselijke verordening gemeente Gilze en Rijen 2021 op onderdelen aan te passen. Het college 

vraagt de gemeenteraad om de aangepaste verordening vast te stellen. 

Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen 

2023 

In 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening kwaliteit Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen vastgesteld. Hiermee zijn de kwaliteitseisen voor de 

uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving geborgd. Met 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gepland op 1 januari 2023, moet deze verordening 

aangepast worden aan de nieuwe wet. Inhoudelijk verandert er niets aan de verordening, er worden 

alleen begrippen en wetsartikelen gewijzigd. Het college vraagt de gemeenteraad om de aangepaste 

verordening vast te stellen. 

Verordening nadeelcompensatie gemeente Gilze en Rijen 2023 

Met de komst van de Omgevingswet moet de Procedureverordening voor advisering 

tegemoetkoming in planschade Gilze en Rijen 2008 worden aangepast. Het college stelt de 

gemeenteraad voor om de Verordening nadeelcompensatie gemeente Gilze en Rijen 2023 vast te 

stellen.  

Regionale inkoopstrategie Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding 

Het college heeft ingestemd met de regionale inkoopstrategie dagbesteding-participatie. Het college 

onderschrijft de visie en de beweging om onze dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de 

behoeften van onze inwoners. Het college maakt hierbij de aantekening dat het zich zorgen maakt 

over de effecten van deze visie voor onze lokale aanbieders. Zij doen op dit moment goed werk voor 

onze inwoners, hebben veel draagvlak in onze gemeenschap en daar is het college trots op. Dit wil 

het college behouden.  

Aanvraag vergunning voor aanleg carport met uitrit aan de Constance Gerlingsstraat in Rijen 

Het college ontving een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport en 

aanleggen van een uitrit aan de Constance Gerlingsstraat in Rijen. De aanleg gaat ten koste gaat van 

een openbare parkeerplaats. Dit staat de APV niet toe. Het college verleent daarom geen vergunning. 


