
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV416460) 
 

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 11 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.  

 
Straatnamen voor nieuwbouwwijk Tussen de Leijen in Rijen vastgesteld 
Tussen de Hannie Schaftlaan, Mosstraat en Zwarte Dijk in Rijen komt de nieuwbouwwijk Tussen de 
Leijen. Er is komen maximaal 375 woningen. Heemkring Molenheide heeft de gemeente geadviseerd 
over de straatnamen. Het college heeft de volgende straatnamen vastgesteld: 
Langerekse Leij, Moerstraatse Leij, Schorsstraatse Leij, Laareindse Loop, Akker Leij, Tweede Leij, 

Haansbergse Loop en Groote Leij. Deze straatnamen verwijzen naar oude waterlopen in en rondom 

Rijen. 

 
Bestemmingsplan voor vier nieuwe woningen in Molenschot 
Er is een bestemmingplan gemaakt om aan de Kapelstraat in Molenschot vier vrijstaande woningen 
te kunnen bouwen. De locatie is nu een volkstuinencomplex. Het bestemmingsplan heeft zes weken 
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college vraagt de gemeenteraad om het 
bestemmingsplan vast te stellen. 
 
2e tussentijdse rapportage 2022  
Met deze tweede tussentijdse rapportage 2022 doet het college verslag van de uitvoering van de  
begroting 2022 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste acht maanden van 2022. 
Het college heeft de 2e tussentijdse rapportage 2022 inclusief raadsvoorstel en -besluit vastgesteld. 
In de vergadering van 10 november 2022 behandelt de gemeenteraad de nota.  
 
Begroting 2023  
Het college heeft de begroting 2023 inclusief raadsvoorstel en -besluit vastgesteld. In de vergadering 
van 10 november 2022 behandelt de gemeenteraad de begroting. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over het budget duurzaamheidslening. Het college heeft de antwoorden 
vastgesteld. 


