
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 403756 ) 
 

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 21 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.  

 
Vier stappen vastgesteld om duidelijkheid te scheppen voor programma spoorzone Rijen  
Rijk, provincie, ProRail en gemeente werken in het programma spoorzone Rijen samen om 
knelpunten op en rondom het spoor in Rijen op te lossen. Maatregelen zijn broodnodig, omdat er in 
de komende jaren meer en meer treinen gaan rijden. We willen een stationsomgeving ontwikkelen 
waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Met een veilige, ongehinderde oversteek van het 
spoor, een aantrekkelijk gebied, nieuwe perrons en geluidswerende maatregelen. Maar ook een 
frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de dorpskern Rijen.  
Alles is erop gericht om eind dit jaar met een duidelijke opdracht en een vastgesteld 
bestemmingsplan de vernieuwing van de stationsomgeving Rijen te vervolgen. Burgemeester en 
wethouders hebben vier stappen vastgesteld om hieraan te werken. 
 
Verleende omgevingsvergunning van rechtswege 
Gemeenten moeten binnen acht weken een besluit nemen over een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure wordt gevolgd. Bij een aanvraag 
is dit niet gelukt. Hierdoor is een vergunning van rechtswege ontstaan. De vergunning treedt pas in 
werking nadat de termijn voor het indienen van bezwaar is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, 
op dit bezwaar is beslist. Het college maakt de van rechtswege gegeven vergunning bekend en 
besluit deze nu te publiceren. 
 
Raadsinformatiebrief over voorbereiding gemeentelijk cultuurhistorisch beleid 
Op verzoek van de gemeente maakte Monumentenhuis Brabant een notitie over de verschillende 
verplichtingen en mogelijkheden van de gemeente op het gebied van erfgoed/cultuurhistorie. Met 
een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad en gaat het in op de stand van 
zaken en de toekomst van het gemeentelijk erfgoedbeleid. 
 
Raadsinformatiebrief over verzoek scouting Rijen 
Scouting Rijen heeft de gemeente om een bijdrage gevraagd voor een grote verbouwing van het 
clubgebouw. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de laatste 
stand van zaken. De scouting heeft een aangepast plan ingediend. Het college gaat hierover in 
gesprek met de scouting. 
 
Raadsinformatiebrief stand van zaken AZC Gilze 
In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken op AZC 
Gilze. 
 
Woonzorg Nederland wil in Rijen twintig woningen verkopen 



Woonzorg Nederland is eigenaar van twintig appartementen aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen.  
Woonzorg wil deze woningen verkopen. Omdat het om zorgwoningen gaat, heeft de gemeente de 
mogelijkheid om een zienswijze te geven. Het college geeft in zijn zienswijze aan positief te staan 
tegenover de verkoop. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de vergunningverlening Laarspad Gilze. Het college heeft de 
antwoorden vastgesteld. 


