
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 407727) 

 

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 26 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.  

 

College doet met pilot ervaring op met boomwaarderingssysteem 

Het Plan van Aanpak boomwaarderingssysteem is een uitwerking van het in november 2021 

vastgestelde bomenbeleidsplan. In het bomenbeleidsplan staat dat bomen verschillende waarden 

hebben en dat we bomen die we kappen willen compenseren op basis van kwaliteit en niet op basis 

van kwantiteit. Hiervoor is een boomwaarderingssyteem opgesteld. Het college stemt in met een 

pilot om het boomwaarderingssysteem in de praktijk te toetsen. Daarna stellen het college hem 

definitief vast. De eerste ervaring wordt opgedaan in het project Rijen Noord Oost, deelproject 1: 

Riekevoort/Mosselaar. 

 

Nieuwe bomen voor straat Sterkenhoeve in Rijen 

Wortelopdruk is een van de problemen die de gemeente wil oplossen bij de herinrichting van straten  

in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig,  

fietsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit doen we straat  

voor straat en in overleg met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partijen. Onderdeel van  

de herinrichting is het planten van nieuwe bomen. Dit bekijken we per straat. Om de voor- en  

nadelen van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotitie opgesteld. Op 

basis van deze notitie heeft het college besloten om de bestaande bomen in de Sterkenhoeve in 

Rijen te vervangen. 

 

Rijksoverheid en gemeente maken afspraken over nieuwe zendmast voor hulpdiensten 

Het college is met de Rijksoverheid een recht van opstal overeengekomen voor het plaatsen van een 

C2000-mast aan het Klein Zwitserland in Gilze. Momenteel is de dekking van het C2000 netwerk  

rondom de genoemde locatie onvoldoende en is extra netwerkdekking noodzakelijk. Een goede 

dekking is belangrijk voor het veilig en effectief kunnen functioneren van hulpverleners en 

overheidsdiensten en daarmee voor de veiligheid van iedereen. De Rijksoverheid gaat betrokkenen 

en geïnteresseerden informeren en hen betrekken bij de vervolgstappen. Het college hecht belang 

aan het goed inpassen van deze zendmast in de omgeving en heeft met de Rijksoverheid afspraken 

gemaakt over het compenseren in groen. 

 

Principeverzoek Hoofdstraat 72-72a in Rijen 

Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om het horecapand aan de Hoofdstraat 72-72a in Rijen te  

slopen en er gebouw met 17 appartementen te bouwen. Het college verleent in principe 

medewerking aan de herontwikkeling van de locatie en stelt daarbij een aantal voorwaarden. 

 

 

 



Ontwerpbestemmingsplan Aardstraat 2 en 2a in Molenschot 

Een varkenshouder aan de Aardstraat 2 en 2a in Molenschot stopt ermee. Het is de bedoeling om er 

een zelfstandig loon-, mechanisatie- en constructiebedrijf te starten. Daarvoor is een nieuw 

bestemmingsplan nodig. Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en 

de raadsinformatiebrief vast te stellen. 

 

Ontwerpomgevingsvergunning Oranjestraat 128-130 in Gilze komt ter inzage 

Aan de Oranjestraat 130 in Gilze zit een (online) plantenhandel. Volgens het  

bestemmingsplan is ter plaatse echter alleen een handel in melkmachines toegestaan.  

Er is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om de bedrijfsactiviteiten aan te passen. Het  

het college besluit de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage te leggen.  

 

Herbenoeming leden Adviesraad Sociaal Domein 

Op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein (her)benoemt het college de leden van deze 

adviesraad. Van twee leden verloopt de termijn. De Adviesraad heeft beide voorgedragen voor een 

tweede termijn. Het college besluit om mevrouw Aarts en mevrouw Nieuwland voor een tweede 

termijn te herbenoemen. 

 

Raadsinformatiebrief over ‘samenwonen op proef in de bijstand’ 

Enkele gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Tilburg, houden een pilot ‘samenwonen 

op proef in de bijstand’. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om met een 

tijdspad te komen tot mogelijk beleid ‘samenwonen op proef in de bijstand’. In een 

raadsinformatiebrief meldt het college het beleid ‘samenwonen op proef in de bijstand’ van de 

gemeente Tilburg af te wachten en op basis daarvan eigen gemeentelijke beleidsregels vast te 

stellen. 

 

Gemeente bereidt zich voor op de Omgevingswet 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. In het najaar volgt hierover 

definitieve duidelijkheid. Ondertussen bereidt de gemeente zich voor op de komst van de 

Omgevingswet. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand 

van zaken, wat er nog moet gebeuren en wat er gebeurt als de startdatum van de wet wordt 

uitgesteld. 

 

College deed onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid inzet boa’s 

De boa’s van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn in dienst van de 

ABG-organisatie. De drie gemeenten deden een zogenoemd artikel 213a onderzoek met als 

onderzoeksvraag ‘Is de huidige formatie boa’s toereikend en toekomstbestendig voor de drie 

gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen?’ De voorlopige onderzoeksresultaten 

zijn bekend. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad hierover. Na de 

zomervakantie wordt het definitieve onderzoeksrapport gepresenteerd. 


