
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV414484) 
 

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 4 oktober 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.  

 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 52 Gilze’ komt ter inzage 
Het college geeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwstraat 52, Gilze’ vrij voor ter inzage legging. 
Deze maakt het mogelijk om 3 wooneenheden of detailhandel met wonen of horeca met wonen te 
realiseren op de locatie Nieuwstraat 52 in Gilze. 
 
Aanvraag omgevingsvergunning 
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een tweede uitrit bij een woning aan de Aalstraat in 
Gilze aan te leggen. De gemeente heeft de aanvraag beoordeeld. Hieruit komt dat de inrit gaat 
zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom verleent het college geen omgevingsvergunning. 
 
Beslissing op bezwaar 
Het college ontving een bezwaar tegen de uitkomst van een vooroverleg op een perceel aan Walkvat 
in Rijen. De uitkomst van een vooroverleg is geen besluit. Alleen tegen besluiten kan bezwaar 
gemaakt worden. Daarom is het advies van de commissie Bezwaarschriften om het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. Het college besluit om het advies over te nemen. 
 
Raadsinformatiebrief nieuwe oplaadmogelijkheden elektrische auto’s  
Het aantal elektrische auto’s neemt toe. Daarmee groeit de behoefte aan laadpalen. Op 
verschillende manieren speelt de gemeente in op deze behoefte. Zo plaatst de gemeente samen met 
de provincie nieuwe laadpalen en is er een proef met kabelgoten voor privé-aansluitingen. Daarbij 
houdt de gemeente nieuwe ontwikkelingen in de gaten. In een raadsinformatiebrief schetst het 
college de actuele stand van zaken. 
 
Regionaal Handelingsperspectief woonwagen- en standplaatsenbeleid 
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over een regionaal 
handelingsperspectief woonwagen- en standplaatsen beleid. 
 
Uitvoeringsplan Werkgeversservicepunt Midden-Brabant 
De gemeente werkt met alle gemeenten in de regio Hart van Brabant, het UWV,  
Baanbrekers, de Diamant-groep en het Leerwerkloket samen in het Werkgeversservicepunt (WSP)  
Midden-Brabant. Jaarlijks stellen alle samenwerkende partijen een uitvoeringsplan vast. Het college 
heeft het aangepaste uitvoeringsplan vastgesteld. Vanaf 2023 wordt het uitvoeringsplan  
tweejaarlijks geactualiseerd. 
 
 
 



College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over sporthal Achter de Tuintjes in Gilze en gemeentelijke 
energiecontracten. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 


