
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 403023) 

 

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 14 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.  

 

Ontwerpbestemmingsplan “Militaire Wijk Rijen-Zuid” komt ter inzage 

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan Militaire Wijk Rijen-Zuid en een ontwerpbesluit 

hogere waarde (geluid) ter inzage. Het bestemmingsplan maakt het voor Leystromen mogelijk om in 

een deel van deze Rijense woonwijk huurwoningen te slopen en 56 nieuwe huurwoningen te 

bouwen. De overige huurwoningen in de wijk worden gerenoveerd naar energielabel A. Daarbij 

neemt de gemeente de herinrichting van de openbare ruimte voor haar rekening. De wijk wordt 

groener en duurzamer. Het college spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking met 

Leystromen en bewoners. In een zogenaamde anterieure overeenkomst leggen Leystromen en de 

gemeente de gemaakte afspraken over de herontwikkeling en het bestemmingsplan vast. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat 23, Rijen' komt ter inzage 

Het monumentale pand aan de Hoofdstraat 23 te Rijen is in gebruik als kantoorpand. De eigenaar wil 

terug naar de oorspronkelijke functie: een woonhuis. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

 

Aanvullend uitvoeringskrediet nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes in Gilze 

De gemeenteraad heeft besloten om sporthal Achter de Tuintjes in Gilze in zijn geheel te vervangen 

door nieuwbouw. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig. Het college vraagt de gemeenteraad om 

dit aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 

 

Eerste tussentijdse rapportage 2022 en perspectiefnota 2023 

Het college heeft de eerste tussentijdse rapportage 2022 en perspectiefnota 2023 vastgesteld. Op 

maandag 11 juli 2022 vergadert de gemeenteraad over beide documenten. 

 

Elektronisch indienen Woo-verzoeken 

Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Het college wijst woo-

verzoek@gilzerijen.nl aan voor het elektronisch indienen van verzoeken op grond van de Wet open 

overheid. 

 

Gedoogbeschikking voor tijdelijke woongelegenheid in Gilze 

Het college verleent een gedoogbeschikking onder voorwaarden voor de periode van twee jaar voor 

een tijdelijke woongelegenheid op een perceel aan de Versterstraat in Gilze. 

 

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 

De gemeente heeft de gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd. In een raadsinformatiebrief 

informeert het college de gemeenteraad over de belangrijkste bevindingen. 



College mandateert besluiten over plaatsen borden artikel 461 Wetboek van Strafrecht 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om besluiten te nemen over het plaatsen  

van borden en onderborden in de openbare ruimte in het kader van artikel 461 Wetboek van 

Strafrecht. Hiermee kunnen nadere regels gesteld worden aan een gebied. Om sneller besluiten te 

kunnen nemen, mandateert het college de bevoegdheid aan de burgemeester. 

 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over een vrijliggend fietspad aan de Rielsebaan tussen Gilze en Riel en de 

gemeentelijke toekomstvisie 2040. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 

 

 

 


