
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 402280) 
 

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 7 juni 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.  

 
 
College vraagt gemeenteraad om het fietsbeleidsplan Gemeente Gilze en Rijen vast te stellen 
Het college stelt de gemeenteraad voor om het fietsbeleidsplan Gilze en Rijen vast te stellen. Het 
fietsbeleidsplan biedt ruimte voor vernieuwing en zet in op fietsstimulering, gedrag en veilige 
fietsroutes. Het is een plan op hoofdlijnen. Het is een kapstok voor toekomstige keuzes. Het gaat 
vooral om kaders voor toekomstige projecten en vraagstukken.  
 
College verkende mogelijkheden jongerenperspectieffonds 
De gemeenteraad vroeg het college om de aanpak van het jongerenperspectieffonds te 
onderzoeken: of er een mogelijkheid is voor implementatie in onze gemeente, en wat de voor- en 
nadelen hiervan zijn ten opzichte van de huidige aanpak. Het onderzoek is gedaan. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek stelt het college in een raadsinformatiebrief voor om niet te gaan 
samenwerken met het Jongerenperspectieffonds. 
 
College vraagt gemeenteraad om bestemmingsplan Rijksweg 111 in Rijen vast te stellen 
Er zijn plannen om aan de benzinepomp aan de Rijksweg 111 in Rijen uit te breiden met een shop en 
wasboxen. Hiervoor moet de aanwezige woonbestemming worden gewijzigd naar een 
bedrijfsbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee 
zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is op genomen in de “Nota van 
Zienswijzen en lijst van wijzigingen bestemmingsplan Rijksweg 111”.  Het college vraagt de 
gemeenteraad om de “Nota van Zienswijzen en lijst van wijzigingen bestemmingsplan Rijksweg 111” 
en het bestemmingsplan Rijksweg 111 in Rijen vast te stellen. 
 
Jaarrekening 2021 en (meer)jarenbegroting 2023-2026 Diamant-groep 
Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de 
gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de Diamant-groep. Het 
college neemt kennis van de (meer)jarenbegroting 2023-2026 en stelt de gemeenteraad voor om 
geen zienswijze hierop in te dienen.  
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over ongevallen op de kruising N260/ Tilburgsebaan in Gilze. Het college 
heeft de antwoorden vastgesteld. 
 
 
 


