B en W belicht… (GV 364128)
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 16 november 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.
Wijzigingsplan Heistraat 5A Rijen vastgesteld
aan de Heistraat in Rijen staat een voormalige leerfabriek. Er wordt alleen nog gewoond in het
gebouw. Er is een wijzigingsplan gemaakt om de bestemming ‘Bedrijf’ te laten vervallen. Het
ontwerpwijzigingsplan 'Heistraat 5A' heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode heeft de
gemeente twee zienswijzen ontvangen. Uit de zienswijzen komen geen onoverkomelijke bezwaren
naar voren. Het college heeft het wijzigingsplan en de bijbehorende Nota van zienswijzen
vastgesteld.
Principeverzoek
Het college ontving een principeverzoek voor de aanleg van een zonneweide met een oppervlakte
van 30 hectare ten zuiden van Gilze. Het principeverzoek is getoetst aan de gemeentelijke
handreiking zon. De zonneweide past niet binnen de beleidskaders. Ook tast de aard en omvang van
de zonneweide het landschap aan. Het college besluit om geen medewerking te verlenen aan het
principeverzoek.
Principeverzoek
Voor een locatie aan de Rielsebaan in Gilze in is gevraagd of het mogelijk is de bestemming te
wijzigen van ‘Bedrijf’ in een bestemming ‘Wonen’ en een bestemming ‘Bedrijf’ en daarbij bedrijven
toe te staan tot en met milieucategorie 2. Het college besluit om geen medewerking te verlenen aan
dit principeverzoek.
Leden centraal stembureau gemeenteraadsverkiezingen benoemd
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente bereidt deze verkiezingen voor.
Het college heeft de leden van het centraal stembureau verkiezingen benoemd.
Raadsinformatiebrieven
Met raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de eerste ervaringen met
de proef met de jongerenontmoetingsplekken en over de aanpak van exotische planten in de
gemeente.

