
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (1024495) 
 

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 7 maart 2023 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.  

 
Rijk, provincie en gemeente bereiken akkoord, college stelt gemeenteraad voor om project 
vernieuwen stationsomgeving Rijen te hervatten   
De basis is gelegd om verder te gaan met de plannen om de stationsomgeving in Rijen te 
vernieuwen. De gemeente legde het project in 2022 stil om nieuwe afspraken te maken met Rijk en 
provincie over de opzet en de begroting van het project. Rijk, provincie en gemeente hebben onlangs 
principeafspraken gemaakt over de opzet en financiering van het project. Het college stelt de 
gemeenteraad voor om het project te hervatten. 
 
Voorbereiding herinrichten Burgemeester van Poppelstraat in Gilze 
In de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze gaat de gemeente de riolering vervangen en de straat 
opnieuw inrichten. De oude en versleten riolering ligt deels onder voortuinen. Daarom ontkomt de 
gemeente er niet aan om deze voortuinen tijdelijk leeg te halen. Een aannemer brengt samen met de 
bewoners in kaart wat dit betekent voor de voortuin en wat er na de herinrichting terug moet komen 
in de voortuin. Dat heeft het college besloten. Met dit besluit kiest het college voor zorgvuldigheid en 
wijkt het af van het inkoopbeleid. 
 
Afspraken gemaakt over bouw 15 appartementen aan Mgr. Arienstraat 21 in Rijen 
Het college heeft met De Bunte Vastgoed Zuid BV afspraken gemaakt over de grond aan de  Mgr. 
Arienstraat 21 in Rijen. Er komt een woongebied met 15 appartementen. Er was al een  
overeenkomst gesloten voor de het ontwikkeling van de naastgelegen locatie Mgr. Arienstraat 1 tot 
woongebied. Voor de afspraken over de ontwikkeling van Mgr. Ariensstraat 21 ondertekenen beide 
partijen een aanvulling op de bestaande overeenkomst. 
 
Regionale Woondeal Stedelijke regio Breda-Tilburg 
Gemeenten in de Stedelijke regio Breda-Tilburg hebben samen met het Rijk, de provincie en de 
corporaties een Woondeal opgesteld. Het college stemt in met de Woondeal. Aanleiding hiervoor 
vormt de door het Rijk opgestelde Nationale Woon- en Bouwagenda. Via deze agenda wil het Rijk de 
woonopgave versneld aanpakken. 
Met deze Woondeal versterken we onze samenwerking op het gebied van wonen. Samen zorgen we 
ervoor dat in de periode tot en met 2030 minimaal 39.000 woningen worden gebouwd. We zetten in 
op versnelling van onze nieuwbouwprojecten. Ook zetten we samen in op meer betaalbare 
woningen, waaronder flexwoningen. 
 
Kaders begroting 2024 ABG-organisatie 
Het college neemt kennis van de kaders begroting 2024 van de ABG-organisatie en stelt de 

gemeenteraad voor na kennisname van deze kaders geen reactie te geven. 



 
 
Stembureauleden benoemd 
Burgemeester en wethouders hebben voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en 
Waterschappen op 15 maart 2023 de stembureauleden benoemd. 
 
Gedoogbeschikking tijdelijke woongelegenheid 
Een inwoner heeft gevraagd of het mogelijk is om aan de Bolberg in Gilze een tijdelijke 
woongelegenheid te plaatsen. Het college verleent een gedoogbeschikking onder voorwaarden voor 
de periode van twee jaar. 
 
Snoeiafval gedumpt 
Aan de Stedenbaan in Rijen heeft een inwoner snoeiafval gedumpt. Dat is niet toegestaan. Het 
college verzoekt de inwoner het snoeiafval op te ruimen. Gebeurt dat niet volgt een last onder 
bestuursdwang. 
 
Handhavend optreden 
Aan de Raakeindse Kerkweg in Molenschot is een schuur gebouwd. Daarvoor is geen vergunning 
verleend en dit is in strijd met het bestemmingsplan. Het college treedt handhavend op. Uiterlijk 1 
augustus 2023 moet de schuur zijn afgebroken. 
 
Raadsinformatiebrief over de nieuwe gemeentelijke groenvisie 
De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe gemeentelijke groenvisie. Met een 
raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad hierover. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over het stilleggen van het project N282 door de provincie en over 
alternatieve woonvormen in de gemeente. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 


