
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 370568  ) 

 

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 18 januari 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.  

Stemlokalen voor de gemeenteraadsverkiezing op 14, 15 en 16 maart 2022 

Het college heeft de stemlokalen vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 

maart 2022. Op 14 en 15 maart zijn er twee stemlokalen geopend. Dit zijn het stemlokaal en het 

gemeentehuis in Rijen en het stemlokaal in sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Op 16 maart zijn er in 

onze vier dorpen in totaal twaalf stemlokalen geopend. Alle stemlokalen voldoen aan de 

coronamaatregelen die het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt. Daarnaast is de checklist 

toegankelijke stembureaus gehanteerd. 

Bestemmingsplan “Stationsomgeving Rijen” en Besluit Hogere Waarde Spoorweglawaai 

Het ontwerpbestemmingsplan “Stationsomgeving Rijen” en het ontwerpbesluit Hogere Waarde 

Spoorweglawaai Stationsomgeving Rijen hebben van 28 september tot en met 8 november 2021 ter 

inzage gelegen. In deze periode zijn van 18 indieners zienswijzen ontvangen op het 

ontwerpbestemmingsplan waarvan 3 zienswijzen ook gericht zijn op het ontwerpbesluit Hogere 

Waarde Spoorweglawaai Stationsomgeving Rijen. Het college heeft de Nota zienswijzen 

ontwerpbesluit Hogere Waarde Spoorweglawaai Stationsomgeving Rijen en het Besluit Hogere 

Waarde Spoorweglawaai Stationsomgeving Rijen vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad 

voor om de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Rijen en het 

bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen gewijzigd vast te stellen. 

Herinrichting Burgemeester van Poppelstraat in Gilze  

De riolering in de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze moet nodig worden vervangen. De 

gemeente bereidt een vervanging van de riolering en een herinrichting van de straat voor. De huidige 

riolering ligt onder de voortuinen aan beide zijden van de weg. Een deel van de grond onder de 

voortuinen is van de gemeente. Omdat de straat ook opnieuw wordt ingericht, zal een deel van de 

voortuinen nodig zijn voor een goede herinrichting. Het college stelt de gemeenteraad voor de 

gemeentegrond onder de tuinen, die niet nodig is voor de herinrichting van de straat, over te dragen 

aan de woningeigenaren.  

Principeverzoek Hoge Aard 10 Molenschot 

Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de Hoge Aard 10 in Molenschot een 

boomkwekerij te starten. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college besluit 

om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek. 

Nieuw beveiligingsplan Suwinet vastgesteld 

Voor de beoordeling van met name aanvragen van de Participatiewet maat de gemeente gebruik van 



Suwinet. Dit is een systeem waarin gemeenten met andere overheidsinstellingen informatie over 

inwoners delen. Om Suwinet te mogen gebruiken, moet de beveiliging in orde zijn. Er is een nieuw 

beveiligingsplan gemaakt. Het college heeft het nieuwe beveiligingsplan vastgesteld. 

Beslissing op bezwaar 

Er is per e-mail bezwaar gemaakt tegen een verleende vergunning om bomen te kappen bij de 

spoorwegovergang N631 aan de Oosterhoutseweg/Sportparkweg in Rijen. Omdat bezwaar maken via 

e-mail niet mogelijk is, heeft het college de afzender gevraagd om het bezwaar op een andere manier 

in te dienen. Dat is niet gebeurd. De e-mail met het bezwaar is ter advisering voorgelegd aan de 

commissie Bezwaarschriften. Deze adviseert het college om de e-mail met het bezwaar niet-

ontvankelijk te verklaren. Het college neemt dit advies over. 

Raadsinformatiebrief stand van zaken aanpak tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 

In november 2020 heeft de gemeenteraad een aanpak vastgesteld voor de tijdelijke huisvesting van 

arbeidsmigranten in de gemeente Gilze en Rijen Daarna zijn vier principeverzoeken ingediend voor 

de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college besloot om geen medewerking te verlenen aan 

deze principeverzoeken. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over 

deze verzoeken en over de stand van zaken van de aanpak tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten. 

Mandaatbesluit 

Het college heeft zijn bevoegdheid om te beslissen op een verzoek om vergunning om een 

seksbedrijf uit te oefenen en het daartoe vaststellen van een aanvraagformulier gemandateerd aan 

de burgemeester. 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over het verkeer in de Mary Zeldenrustlaan in Rijen en over de 

bevoorrading van winkels aan het Raadhuisplein. In twee memo’s beantwoordt het college de 

gestelde vragen. 

 

 


