
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 401470) 
 

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 31 mei 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 Rielsebaan 48-52 Gilze 
Een agrarisch bedrijf aan de Rielsebaan 48-52 in Gilze wil stoppen. Er is gevraagd of het in principe 
mogelijk is om de functie van de twee bedrijfswoningen om te zetten naar de functie wonen. Het 
college besluit om een positief standpunt in te nemen over dit principeverzoek en stelt daarbij een 
aantal voorwaarden. 
 
Principeverzoek herbestemming Rimpelaar 65 en 67 Molenschot  
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de Rimpelaar 65 en 67 in Molenschot een  
Hoveniersbedrijf te vestigen. Het college besluit om medewerking te verlenen aan dit verzoek en 
stelt daarbij een aantal voorwaarden. 
 
Vaststellen bestemmingsplan Hengelstraat 50-52 Gilze 
Het bestemmingsplan Hengelstraat 50-52 Gilze zorgt ervoor dat een bedrijfsbestemming wordt 
omgezet naar een woonbestemming en dat een karakteristieke langgevelboerderij afgebroken  
en heropgebouwd kan worden. Daarnaast wordt er een extra woning aan de Schaapsdijk toegestaan.  
De bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Het college vraagt de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Gemeente gaat in hoger beroep na uitspraak rechtbank 
De Rechtbank Zeeland - Noord-Brabant heeft uitspraak gedaan in het beroep tegen drie  
verleende omgevingsvergunningen aan Van den Avoird Trayplant B.V. Het beroep is gegrond 
verklaard, het besluit is vernietigd en het college moet een nieuw besluit op bezwaar nemen met 
inachtneming van de uitspraak van de rechtbank. De overwegingen en conclusies in de uitspraak 
geven het college aanleiding om in hoger beroep te gaan.  
 
College stemt in met overeenkomst over bouw vier levensloopbestendige woningen in Gilze 
Binnenkort start een bestemmingsplanprocedure om de bouw van vier levensloopbestendige 
woningen achter Bisschop de Vetplein 10, Kerkplein 105 en naast 
de voormalige pastorietuin in Gilze mogelijk te maken. De gemeente heeft met de ontwikkelaar 
afspraken gemaakt over de bijbehorende kosten. Het college stemt in met de bijbehorende 
overeenkomst. 
 
College benoemt nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein 
Het college benoemt op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein de leden van deze adviesraad. 
benoemt. Vanwege openstaande vacatures heeft de Adviesraad de heer Drogt als lid voorgedragen. 
Het college benoemt de heer Drogt als lid van de adviesraad. 



 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over ongevallen op de kruising N260/ Tilburgsebaan in Gilze. In een 
memo beantwoordt het college de gestelde vragen. 


