
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 417414) 
 

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 17 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.  

 
Stand van zaken treffen geluidwerende maatregelen aan woningen Nieuwstraat in Gilze 
Met behulp van een landelijke subsidie worden geluidsisolerende maatregelen getroffen een aantal 
woningen aan de Nieuwstraat in Gilze. Maatregelen zijn mogelijk als binnen een geluidsniveau van 43 
decibel wordt overschreden. Uit onderzoek blijkt dat een aantal woningen niet in aanmerking voor 
geluidwerende maatregelen. Daarom besluit het college om de betreffende woningen van de 
saneringslijst af te voeren en de betreffende eigenaren hierover te informeren. 
 
Raadsinformatiebrief over evaluatie kunst in Centrumplan Gilze 
In het Centrumplan Gilze is in de openbare ruimte een kunstwerk in ontwikkeling. De gemeenteraad 
heeft het college gevraagd om in 2022 te komen met een evaluatie. Het college komt met een 
evaluatie als het kunstwerk volledig is aangelegd. Naar verwachting is dat in de loop van 2023/2024. 
 
College start voorbereidingen nieuwe gemeentelijke toekomstvisie 
De gemeente Gilze en Rijen gaat samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere 
partners een visie maken op waar we als gemeente willen staan in 2040. Het college heeft het proces 
vastgesteld om de visie te maken en nodigt drie onderzoeksbureaus uit een offerte uit te brengen 
om de gemeente te ondersteunen in het proces. 
 
Regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Hart van Brabant 2022-2027 
Het regionaal portefeuillehoudersoverleg ‘Milieu en Afval’ van de regio Hart van Brabant heeft de 
regionale uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Hart van Brabant 2022 – 2027 vastgesteld. Met een 
raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de inhoud van deze regionale 
uitvoeringsagenda. 
 


