
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 394755 ) 

 

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 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.  

Principeverzoek Lange Wagenstraat 19 in Gilze 

Voor een bedrijfslocatie aan de Lange Wagenstraat in Gilze is gevraagd of herontwikkeling naar 

woningbouw in principe mogelijk is. Het plan voorziet in 14 starters-/seniorenappartementen met 

lift, 11 patiowoningen en vervangende nieuwbouw van de bestaande bedrijfswoning. Het college is 

bereid hieraan medewerking te verlenen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. 

Versnelde voorbereiding bouwrijp maken locatie nieuwe woonwijk Tussen de Leijen in Rijen 

In het bouwplan Tussen de Leijen worden ca. 375 woningen gerealiseerd. De nieuwe wijk in Rijen 

wordt in vier fasen gebouwd. Er was al opdracht verleend om fase 1 en fase 2 bouwrijp te maken. 

Omdat de gemeente de bouw wil versnellen, geeft het college opdracht om ook de voorbereiding 

van het bouwrijp maken van fase 3 en fase 4 te starten. Het college keurt gezien het inkoopbeleid en 

de motivatie het voorstel goed. Het is de bedoeling dat de nieuwe woonwijk uiterlijk in 2025 

gebouwd is. 

Grondeigendom locatie De Wildschut in Gilze wijzigt 

Openbare basisschool De Wildschut is sinds 2021 in een nieuw gebouw gehuisvest. De oude school is 

gesloopt. De Wet primair onderwijs schrijft voor dat de grond onder de school eigendom moet zijn 

van de onderwijsstichting. De overige grond op de locatie moet eigendom van de gemeente zijn. Het 

college stemt in met de aanpassingen om dit formeel vast te leggen. De gemeentegrond wordt 

ingericht als openbare ruimte en een ontwikkelaar wil er woningen bouwen.  

Collegeverklaring informatiebeveiliging Suwinet 

Via Suwinet beoordeelt de gemeente gegevens van inwoners die een beroep doen op een 

gemeentelijke uitkering. Omdat het om persoonlijke gegevens gaat, moet de gemeente dat 

zorgvuldig en veilig doen. Jaarlijks beoordeelt een externe partij het gebruik van Suwinet door de 

gemeente. Het gebruik over 2021 is beoordeeld als verantwoord en veilig. Aan de hand van deze 

beoordeling heeft het college een verklaring vastgesteld om dit oordeel formeel vast te leggen. 

Raadsinformatiebrief 

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de stempassen voor 18-

jarigen. 


