
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 422067) 
 

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 22 november 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.  

 
Principe-uitspraak over twee nieuwe woningen aan Oranjestraat 100 in Gilze 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de Oranjestraat 100 in Gilze twee vrijstaande 

woningen te bouwen. De bouw van deze woningen is niet mogelijk op grond van het geldende 

bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders wil planologische medewerking 

verlenen, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden.  

Gemeente treedt op tegen overbewoning woonhuis in Rijen 

In een huis aan de Bongelakker in Rijen wonen op dit moment te veel mensen. Ze behoren niet tot 

hetzelfde huishouden. Het college legt de eigenaren op om de situatie uiterlijk 1 januari 2023 te 

beëindigen en beëindigd te houden. 

College weigert aanvraag voor een omgevingsvergunning 

Het college ontving een aanvraag omgevingsvergunning om een pand aan de Hoofdstraat in Rijen 

geschikt te maken voor kamerbewoning. Doordat sprake is van strijd met de regels uit het 

bestemmingsplan en het college hiervoor geen afwijking verleent, wordt de aanvraag 

omgevingsvergunning geweigerd. 

Raadsinformatiebrief over de uitvoering van het sportbeleidsplan 

In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van de 

uitvoeringsagenda van het sportbeleidsplan. 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over een trottoir aan de Nieuwstraat in Gilze. Het college heeft de 

antwoorden vastgesteld. 

 


