
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 423399 ) 
 

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 6 december 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.  

 
Grondprijzen 2023 vastgesteld 
Het college heeft de grondprijzen 2023 voor de uitgifte van gemeentegrond vastgesteld. De 
belangrijkste factoren in het bepalen van de grondprijzen zijn; economische ontwikkelingen, 
backtesting, marktanalyse, benchmarking en referentiecijfers. Daarnaast verlengt het college de 
stimuleringsmaatregel om bereikbare/betaalbare woningen te bouwen met een jaar. 
 
Ontwerpbestemmingsplan Snelfietsroute F58 Rijen - Breda, deel Vincent van Goghstraat - N631In 
Er komt een snelfietsroute van Tilburg via Rijen naar Breda. De route tussen Rijen en Tilburg is in 
2021 aangelegd. In Rijen is het de bedoeling de snelfietsroute langs de noordzijde van de spoorlijn 
Breda-Tilburg aan te leggen. Voor de aanleg van de route tussen de N631 en de Vincent van 
Goghstraat is nieuw ontwerpbestemmingsplan nodig. Er heeft een omgevingsdialoog plaatsgevonden 
met de direct omwonenden. Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage te leggen. 
 
Gemeente bereidt grondverkoop Spielocatie voor 
De gemeente is in gesprek met projectgroep ‘Cocon Rijen’ over de verkoop van gemeentegrond op 
de Spielocatie in Rijen. Het gaat om een perceel van ca. 3500 m2. De projectgroep wil er ongeveer 10 
compacte woningen bouwen in een groene omgeving met een gemeenschappelijke buitenruimte. 
Eerder stemde het college al in met het principeverzoek over dit plan. Het college stemt nu in met 
het verder voorbereiden van de voorgenomen verkoop. 
 
Gemeente bereidt renovatie hoofdveld en oefenveld vv Molenschot voor 
Samen met vv Molenschot bereidt de gemeente de renovatie van het hoofdveld en het oefenveld 
voor. De huidige velden zijn 25 jaar oud en aan vervanging toe. Het plan is om toplaag te vernieuwen, 
de beregeningsinstallatie te vervangen en nieuwe doelen, leunhekwerk, ballenvangers en dug-outs te 
plaatsen. Het college vraagt de gemeenteraad om voor de renovatie een bedrag van 172.000 euro 
beschikbaar te stellen. Stemt de gemeenteraad hiermee in, dan starten de werkzaamheden in april 
2023. Tijdens de renovatie kan de vereniging gebruik maken van het al gerenoveerde trainingsveld. 
 
Weekmarkt Gilze verhuist in het voorjaar van 2023 naar centrumplan Gilze  
In goed overleg met de marktkooplui op de weekmarkt in Gilze en de ondernemers van het 
centrumplan Gilze verhuist de weekmarkt naar het Centrumplan Gilze. Dat heeft het college 
besloten. Het Centrumplan biedt nieuwe mogelijkheden voor de weekmarkt. Voor de weekmarkt is 
straks een gedeeltelijke afsluiting van de Nieuwstraat nodig. De gemeente gaat de verhuizing van de 
weekmarkt voorbereiden. In het voorjaar van 2023 staat de weekmarkt voor het eerst op de nieuwe 
plek in Gilze. 



 
Gemeente koopt straatstenen voor nieuwe inrichting Burgemeester van Poppelstraat in Gilze 
De gemeente bereidt de herinrichting voor van de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze. De 
werkzaamheden starten in 2023. Om er zeker van te zijn dat de nieuwe straatstenen er op tijd zijn en 
de aankoop ervan binnen het beschikbare budget past, koopt de gemeente zelf de straatstenen. Dat 
heeft het college besloten. Hiermee wijkt het college af van het inkoopbeleid. De aanschaf van 
stenen maakt door dit besluit geen onderdeel uit van de aanbesteding van de werkzaamheden. 
 
Gemeente en waterschap starten onderzoek naar oorzaak blauwalg in visvijver Wolfsweide  
De visvijver bij Wolfsweide in Rijen is gevoelig voor blauwalg. Om de blauwalg te kunnen bestrijden is 
het noodzakelijk de oorzaken te onderzoeken. Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente 
nemen ieder 50% van deze kosten voor haar rekening. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt welke 
maatregelen er nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en tegen welke kosten.  
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de gebruikers van de Margriethal in Rijen. Het college heeft de 
antwoorden vastgesteld. 
 
Subsidie Theek 5 2023-2026 
Theek 5 is onder andere met een bibliotheek in Rijen en in Gilze een basisvoorziening onze 
gemeente. Op basis van de een meerjarig beleidsplan verstrekt de gemeente aan Theek 5 subsidie 
voor de komende jaren. In de jaren 2023 tot en met 2026 breidt haar dienstverlening uit in de 
gemeente Gilze en Rijen. Zo krijgt de gemeente in Gilze een tweede informatiepunt digitale overheid. 
Om leesplezier bij de jeugd te bevorderen gaat Theek 5 nauwer samenwerken met de basisscholen 
en kinderdagverblijven.  


