
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 411624) 
 

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 6 september 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.  

 
Bewoners en gemeenten bereiden nieuwe inrichting Burgemeester van Poppelstraat Gilze voor 
De riolering in de Burgemeester van Poppelstraat is in zeer slechte staat. Het is de bedoeling de 
riolering te vervangen, het hemelwater af te koppelen en daarvoor een infiltratieriool aan te leggen. 
De huidige riolering ligt aan beide zijden van de straat op circa 1 à 2 meter van de woningen. Dit is 
gemeentegrond en door inwoners veelal in gebruik als voortuin. Dit betekent dat de straat van gevel 
tot gevel open moet. Bewoners en gemeente maakten een voorlopig ontwerp voor een nieuwe, 
duurzame inrichting van de straat en maakten afspraken over de grond onder de voortuinen. Het 
college vraagt de gemeenteraad om een uitvoeringskrediet. Hiermee kan de vervanging van de 
riolering en herinrichting van de straat verder voorbereid en uitgevoerd worden.  
 
Principeverzoek Biestraat 10 en Biestraat 12 in Gilze 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om de bestaande karakteristieke bebouwing aan de 
Biestraat 10 en Biestraat 12 in Gilze te splitsen en hierbij extra woningen te realiseren. Daarbij is het 
idee om aan de Biestraat 10 een Horse & Breakfast te realiseren. Aan de Biestraat 12 is het idee om 
een aantal 'tiny homes' te realiseren, waarbij de bestaande stallen worden gesloopt. Het college 
besluit om in principe medewerking te verlenen aan de splitsing van de woningen en de Horse & 
Breakfast en stelt daarbij een aantal voorwaarden. Het college ziet geen mogelijkheden voor de 
bouw van 'tiny homes'.   
 
Bestemmingsplan ‘Militaire Wijk Rijen-Zuid’ 
Het bestemmingsplan ‘Militaire Wijk Rijen-Zuid’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Het 
bestemmingsplan maakt het voor Leystromen mogelijk om in een deel van deze Rijense woonwijk 
huurwoningen te slopen en 56 nieuwe huurwoningen te bouwen. In deze periode hebben we geen 
zienswijzen ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen.  
 
Bestemmingsplan 'Hoofdstraat 23 Rijen' 
Het bestemmingsplan 'Hoofdstraat 23 Rijen' heeft 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan 
verandert de functie van het pand van ‘Centrum 2’ (dienstverlening) naar ‘Wonen’. In deze periode 
hebben we geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over het onderwerp biodiversiteit. Het college heeft de antwoorden 
vastgesteld. 
 



Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 
De energieprijzen blijven stijgen. Het Rijk heeft daarom besloten om de energietoeslag voor  
huishoudens met een laag inkomen te verhogen met € 500,00 en de termijn voor het indienen en  
uitbetalen van een energietoeslag te verruimen. Het college heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld  
om de wijzigingen uit te kunnen voeren. 
 
Raadsinformatiebrief over de subsidieafspraken basisondersteuning 2023-2026 
In april 2022 is het nieuwe subsidiekader basisondersteuning vastgesteld voor de periode 2023 tot en 
met 2026. Op basis hiervan maakt de gemeente uitvoeringsplannen en nieuwe subsidieafspraken 
met IMW Tilburg, MEE West-Brabant, ContourdeTwern en VIPvoorElkaar. In een 
raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken. 
 
Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen 
De gemeente bereidt zich voor op nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van Beschermd 
Wonen. Het gaat om woonvoorzieningen bedoeld voor iedereen die tijdelijk niet zelfstandig kan 
wonen vanwege psychische of psychosociale problematiek en/of een (lichte) verstandelijke 
beperking. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand van 
zaken. 
 
Raadsinformatiebrief over dashboard dienstverlening NVVB 
Om de ontwikkeling en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te volgen, stapte de gemeente 
over van het dashboard van de NVVB naar een nieuw systeem. In een raadsinformatiebrief 
informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken. 
 
Raadsinformatiebrief over jaarrekening 2021 en prognose 2022 regionale jeugdhulp 
In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de jaarrekening 2021 van 
de regionale jeugdhulp Hart van Brabant en de prognose van het eerste kwartaal van 2022 over de 
regionale jeugdhulp. 
 
Verantwoording Archieven 2022 
Jaarlijks brengt het college verslag uit aan de gemeenteraad over de staat van de 
informatiehuishouding binnen de gemeente. Het college heeft de verslaglegging vastgesteld. 
 
Beslissing op bezwaar 
Het college ontving een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning voor het kappen van bomen 
aan de Sportparkweg in Rijen. Het college volgt het advies van de commissie Bezwaarschriften op en 
besluit het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. De vergunning is verleend omdat het groene 
karakter van het sportpark behouden blijft en om op het sportpark padelbanen aan te kunnen 
leggen. Daarbij heeft de aanvrager de plicht om voor iedere gekapte boom een nieuwe bomen terug 
te planten met moeten een minimale maat van 12 tot 14 centimeter omtrek, gemeten op 1 meter 
hoogte.   
 
Beslissing op bewaar 
Het college ontving een bezwaarschrift tegen het besluit om geen omgevingsvergunning te verlenen 
voor het bouwen van een carport en aanleggen van uit/inrit aan de Constance Gerlingsstraat in Rijen. 
Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Op advies van de 
commissie bezwaarschriften besluit het college om bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun 
bezwaren, de bezwaren ongegrond te verklaren, de vergunning in stand te laten en het verzoek om 
vergoeding van proceskosten af te wijzen. 
 
 
 



Ontwerp nieuwe sporthal Rijen vastgesteld 
Het college heeft het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal in het plangebied herbestemming 
Tropical – Margriethal in Rijen vastgesteld. Dit ontwerp kwam tot stand met medewerking van de 
externe werkgroepen Sporthal en Omgeving, de interne projectgroep van de gemeente en 
ervaringsdeskundigen uit onze gemeente. De nieuwe sporthal is vrijwel energieneutraal. Dankzij 
aanbevelingen van de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie is de sporthal bijvoorbeeld 
ook toegankelijk met een sportrolstoel. Een deel van de hal is helemaal afgestemd op sporters met 
een sportrolstoel. Daarnaast heeft een specialistisch bureau aanbevelingen gedaan over 
toegankelijkheid. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het definitief ontwerp. 
 


