B en W belicht… (GV 345303 )
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 25 mei 2021 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.
Bestemmingsplan ‘N631 onderdoorgang spoor Rijen’
De provincie wil de spoorwegovergang bij Rijen in de provinciale weg N631 vervangen door een
onderdoorgang. Het ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” lag ter inzage.
Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan kan vaststellen, is het noodzakelijk dat de grenzen
van het Natuur Netwerk Brabant, voor zover gelegen binnen het bestemmingsplan, worden aangepast.
Het college van burgemeester en wethouders besluit het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant, voor zover gelegen binnen het
bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”, te wijzigen.
Gemeente en dierenasiel gaan contract afsluiten
Gemeenten hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor dierenopvang. De gemeente heeft deze
taak neergelegd bij de Stichting Dierenasiel Breda e.o. Het Dierenasiel en de gemeente willen de
afspraken vastleggen in een contract. Het college is akkoord gegaan met dit contract. Het gaat om
het herbevestigen van bestaande afspraken, Het contract geldt voor een periode van vijf jaar.
Definitieve omgevingsvergunning zwembadoverkapping Park Linberg, Molenschot
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een nieuw zwembad met overkapping te plaatsen
op park Linberg in Molenschot. De overkapping past niet binnen de bestemmingsplanregels vanwege
de oppervlakte en hoogte van de bebouwing. Om van deze regels af te wijken is een
omgevingsvergunning nodig. De aanvraag is beoordeeld en akkoord bevonden. De ontwerp
omgevingsvergunning lag voor een periode 6 weken ter inzage. Er is een zienswijze ingediend. De
zienswijze is samengevat en beantwoord in de Nota van Zienswijzen Molenschotsebaan 21c. Het
college besluit om in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en de definitieve
omgevingsvergunning voor de zwembadoverkapping te verlenen.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de bestrijding van de eikenprocessierups, de aanleg van fietsstroken
in de Biestraat in Gilze, de plaatsingscriteria van afvalcontainers en de verbouwing van De Boodschap
in Rijen. In afzonderlijke memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.

