
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 1007170) 
 

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 14 februari 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.  

 
Visie Ulvenhoutse Bos en omgeving opgesteld 
Het Ulvenhoutse Bos in de gemeente Breda is een Natura 2000-gebied. Het bos heeft te maken met 
verdroging en een te grote stikstofneerslag. De provincie heeft een visie opgesteld om dit 
natuurgebied ook in de toekomst te behouden. De visie vormt de basis om plannen te maken voor 
concrete projecten en maatregelen. De provincie nodigt ondernemers, bewoners en organisaties in 
het gebied uit om dat gezamenlijk te doen. Het college heeft de visie vastgesteld en informeert de 
gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief. 
 
Principeverzoeken 
Een onderneming aan de Parallelweg in Rijen heeft gevraagd of het mogelijk is een aantal 
bedrijfsactiviteiten te legaliseren. Het college verleent hieraan in principe medewerking en stelt 
daarbij een aantal voorwaarden. Het college ziet geen mogelijkheden om het terrein te gebruiken 
voor evenementen en overnachtingen. 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om in de Molenstraat aan de rand van Gilze 12 woningen 
te bouwen.  Het college staat positief tegenover dit verzoek en stelt aan de verdere uitwerking een 
aantal voorwaarden.   
Ook is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de Rimpelaar bij Molenschot een zonneweide 
aan te leggen met een oppervlakte van ruim een hectare. Het college ziet geen mogelijkheden om 
hieraan mee te werken.   
 
Regionaal beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant 2023-2026 
Om de vier jaar stellen de burgemeesters van de gemeenten in de politieregio Zeeland-West-Brabant 
een regionaal beleidsplan vast. Het beleidsplan geeft voor de politie de prioriteiten aan. Het college 
stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het regionaal beleidsplan 2023-2026 en geen 
reactie in te dienen. 
 
Kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2024 van  
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen reactie in te dienen. 
 
Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s 
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) heeft besloten om 
deel te nemen aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Het Waarborgfonds hangt samen 
met de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s die per 12 oktober 2022 is opgericht. Het college 
besluit de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen dit besluit en geen reactie in te dienen. 
 



Beslissing op bezwaarschriften  
Eerder besloot de gemeente om in de Irenestraat te Rijen en in de Meierstraat in Gilze twee 
parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Ook besloot de 
gemeente om een parkeerverbod in te stellen op de Heideweg, tussen de Molenschotsebaan en de 
Broekstraat in Molenschot.. De bezwaarschriften zijn voorgelegd aan de commissie 
Bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de commissie Bezwaarschriften op en verklaart 
bezwaarmakers ontvankelijk in zijn bezwaren en verklaart de bezwaren ongegrond. 
Tot slot besloot de gemeente om op het kruispunt Spoorlaan Noord – Rembrandtlaan oost in Rijen 

een stopverplichting in te stellen. Er is bezwaar gemaakt. Het college volgt het advies van de 

commissie Bezwaarschriften op en verklaart de bezwaarmaker niet-ontvankelijk in zijn bezwaren. 

Voortgangsrapportage programma Spoorzone Rijen 4e kwartaal 2022 
Ieder kwartaal rapporteert het college aan de gemeenteraad over de voortgang van het programma  
spoorzone Rijen. Het college biedt de gemeenteraad de rapportage aan over de maanden oktober, 
november en december 2022. 


