
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 372059 ) 

 

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 1 februari 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.  

 

Principeverzoek vijf boomsuites aan Klein Zwitserland in Gilze 

Een hotel aan Klein Zwitserland in Gilze heeft gevraagd of te in principe mogelijk is om vijf 

boomhutsuites te bouwen. Het college besluit om een positieve grondhouding in te nemen, mits aan 

de gestelde voorwaarden kan worden voldaan. 

 

Kosten bouwmaterialen fors gestegen: meer geld nodig voor bouw sporthal in Rijen 

De gemeente bereidt de bouw van een nieuwe sporthal voor op de plek van de voormalige 

Margriethal. Eerder stemde de gemeenteraad in met het programma van eisen en is geld voor de 

bouw beschikbaar gesteld. Daarbij was al rekening gehouden met een stijging van de bouwkosten. Er 

wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. Omdat de kosten van bouwmaterialen fors zijn gestegen, 

is meer geld nodig. Het college vraagt de gemeenteraad om extra geld beschikbaar te stellen. Na 

instemming van de gemeenteraad kunnen de bouwvoorbereidingen worden afgerond en kan de 

bouw starten.  

 

College stemt in met werkwijze Handle with Care 

In elke schoolklas in Nederland zitten kinderen die geweld meemaken. Soms komt hieraan de politie 

te pas. Handle with Care is een werkwijze om snel sociale steun op school mogelijk te maken voor 

kinderen van vier tot achttien jaar na een geweldsincident. Hierdoor kan de leerkracht reageren op 

een wijze die past bij eventuele stresssignalen van het kind. Om Handle with Care mogelijk te maken 

stemt het college in met de werkwijze. 

 

Verzoek tot aanwijzen panden aan de Hoofdstraat in Rijen als gemeentelijk monument 

De gemeente ontving een verzoek om twee panden aan de Hoofdstraat in Rijen aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. Een verzoek is daarna ingetrokken door de aanvrager. Voor het andere 

verzoek concludeert het college dat de aanvrager geen belanghebbende is. Daarom is het verzoek 

niet ontvankelijk verklaard.  Wel krijgt een van de panden de aanduiding ‘cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing’ in het bestemmingsplan. Dit wordt toegevoegd bij de eerstvolgende 

bestemmingsplanwijziging. 

 

Gemeente hoefde niet op te treden tegen geblokkeerde trottoirs 

Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Optreden tegen blokkeren van trottoirs” 

aangenomen. BOA’s hebben in de afgelopen periode extra gelet op situaties waarbij het trottoir 

geblokkeerd is. Er zijn geen situaties gezien. Ook is geen enkele situatie gemeld bij de gemeente. 

De BOA’s blijven alert en de gemeente roept iedereen op om dit te voorkomen. 

 



 

 

Kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant 

De GGD Hart voor Brabant heeft de kadernota naar de deelnemende gemeenten gestuurd. In de 

kadernota benoemt het bestuur van de GGD Hart voor Brabant de inhoudelijke en financiële kaders 

waarbinnen de begroting 2022 wordt opgesteld. Het college neemt kennis van de kadernota en legt 

deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad. 

 

College verleent vergunning voor splitsen woning in Molenschot 

Om een woning te splitsen aan de Veenstraat in Molenschot is een vergunning aangevraagd.  

Het college verleent de vergunning. 

 

Besluit op bezwaar 

Aan de Uitvang in Rijen houdt de gemeente een proef met een jongerenontmoetingsplaats. De 

gemeente heeft bezwaarschriften ontvangen tegen deze plaats. Het college heeft de 

bezwaarschriften voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Het college volgt het 

advies van de commissie bezwaarschriften en besluit de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te 

verklaren. 


