
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 406152 ) 
 

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 12 juli 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.  

 
Proef geëvalueerd: jeugd maakt goed gebruik van jongerenontmoetingsplekken  
In oktober 2021 startte de gemeente een proef van zes maanden met een jongerenontmoetingsplek 
(JOP) in Gilze en een JOP in Rijen. Met de proef van jongerenontmoetingsplekken gaven we invulling 
aan een langgekoesterde wens om voor jongeren meer ontmoetingsplekken te maken. Samen met 
jongeren, omwonenden, jongerenwerk, politie en boa’s keken we terug op de proef in Gilze en de 
nog lopende proef in Rijen. Het college heeft kennisgenomen van het evaluatieverslag. In Gilze wil 
het college de JOP definitief een plek geven aan Water aan de Warande. Binnenkort start de 
vergunningsprocedure. In Rijen staat de JOP sinds april 2022 op bij park Wolfsweide. Over vier 
maanden volgt de eindevaluatie voor deze locatie. 
 
Gemeente krijgt QR-fitroutes 
Het college laat vier QR Fit-routes aanleggen in de gemeente Gilze en Rijen. Er komen twee routes in 
Rijen, een in Gilze en een in Molenschot. Hiermee bevordert de gemeente het sporten en bewegen 
in de openbare ruimte. Een QR Fit-route is een 2,5 tot 3 kilometer lange route die via een  
app wordt getoond. Langs de route staan 10 paaltjes met een QR-code. De QR-code linkt naar een 
filmpje en nodigt uit om een oefening te doen.  De oefening kent drie verschillende niveaus en 
wisselt dagelijks bij ieder paaltje. Daardoor blijft het interessant om de route te doen. 
 
Vervolg burgerinitiatief uitbreiden, onderhouden en vervangen AED’s in het buitengebied 
De gemeenteraad ontving een burgerinitiatief over het AED-netwerk in het buitengebied van de 
gemeente. Als vervolg op dit burgerinitiatief gaf het college opdracht voor een onafhankelijk 
onderzoek. Met een raadsinformatiebrief biedt het college de gemeenteraad de 
onderzoeksrapportage aan en informeert het de gemeenteraad over zijn visie hierop. 
 
Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Gilze en Rijen 2021 
Jaarlijks rapporteert het college aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de 
wijze waarop uitvoering is gegeven aan de taak om toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang. 
Het college heeft de jaarverantwoording 2021 vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover 
met een raadsinformatiebrief. 
 
College benoemt nieuw leden Adviesraad Sociaal Domein 
Het college benoemt op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein de leden van deze adviesraad. 
Vanwege openstaande vacatures heeft de Adviesraad twee nieuwe leden voorgedragen.  
Het college benoemt mevrouw Levens en mevrouw De Vet-Kreeft als lid van de adviesraad. 
 
 



Principeverzoek om seniorenwoningen te bouwen aan Achter de Tuintjes in Gilze 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan Achter de Tuintjes in Gilze meerdere  
seniorenwoningen te bouwen. Het college stemt niet in met dit verzoek omdat het huidige  
karakter van de Achter de Tuintjes behouden dient te blijven, er verkeerskundige bezwaren zijn en  
het plan niet past bij de visie voor de nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes. 
 
Wijzigingsplan Oranjestraat 119a Gilze vastgesteld 
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Oranjestraat 119a, Gilze’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze 
periode zijn er geen zienswijzen ontvangen. Het college heeft het wijzigingsplan ongewijzigd 
vastgesteld. Hiermee is de bestemming gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. 
 
Ontwerp omgevingsvergunning voor nieuw onderstation stroomvoorziening spoor komt ter inzage 
Met onderstations langs het spoor regelt ProRail de stroomvoorziening voor treinen. Aan de 
Kempenbaan in Rijen moet een onderstation worden vervangen. Het nieuwe onderstation krijgt een 
andere opstelling dan de oude. Daarvoor is een nieuwe vergunning nodig met een uitgebreide 
omgevingsvergunningprocedure. Het college stemt in met het ter inzage leggen van de ontwerp 
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. 


