B en W belicht… (GV 364707)
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 23 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.
Raadsvoorstel financiële bijdrage aan weekendbusverbinding van en naar Gilze en AZC Gilze
Na overleg met de vervoerder Arriva heeft de provincie besloten de weekendlijn tussen Gilze/AZC en
NS-station Gilze-Rijen uit de dienstregeling te schrappen. De provincie heeft aangeboden om een
alternatieve voorziening te organiseren. Om dit te doen, heeft de provincie het COA en de gemeente
gevraagd om een financiële bijdrage. Het college stelt de gemeenteraad voor om gedurende twee
jaar een financiële bijdrage te leveren.
College stemt in met uitwerken voorlopig ontwerp herinrichting Hulten
Inwoners en gemeente zetten in 2022 de volgende stap om Hulten autoluw te maken en anders in te
richten. Het is de bedoeling om op basis van een schetsontwerp te komen tot een voorlopig ontwerp.
Het college stemt in met de projectdoelstellingen en het verkeerskundige onderzoek van oktober
2021. Voor deze voorbereidingen stelde de gemeenteraad 200.000 euro beschikbaar. Hulten autoluw
maken is mogelijk, omdat de provincie de N282 anders inricht en niet meer door Hulten laat gaan. De
werkzaamheden aan de N282 starten eind 2022.
College wijst gemeentelijke collectieve activiteiten 2022 aan
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt de mogelijkheid om dagen aan te wijzen waarop
organisatoren van evenementen geen ontheffing hoeven aan te vragen voor mogelijke geluidhinder.
Voor 2022 heeft het college de dagen aangewezen.
Subsidie voor Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het college heeft besloten Stichting Leergeld West-Brabant Oost voor 2021 een aanvullende subsidie
toe te kennen van € 2.000,- en over 2022 een subsidie toe te kennen van € 33.750,-. Het Jeugdfonds
Cultuur Brabant krijgt voor 2021 een subsidie van € 5.000,- en voor 2022 een subsidie van € 10.000,en het Jeugdfonds Sport Brabant krijgt voor 2021 een subsidie van € 10.000,- en voor 2022 een
subsidie van € 17.500,-.
Ontwerp bestemmingsplan Rijksweg 111 Rijen
Om het onbemande tankstation aan de Rijksweg 111 in Rijen uit te breiden met een shop en
wasboxen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college besluit in te stemmen met de inhoud
van het ontwerpbestemmingsplan, het plan vrij te geven voor publicatie en zes weken ter inzage te
leggen. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over deze
ontwikkeling.

Wijzigingsplan Nieuwstraat 51a Gilze vastgesteld
Om de bestemming van het pand aan de Nieuwstraat 51a te wijzigen van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’
is een wijzigingsplan gemaakt. Het ontwerpwijzigingsplan heeft ter inzage gelegen. De gemeente
heeft een zienswijze ontvangen. Uit de zienswijze komen geen onoverkomelijke bezwaren naar
voren. Het college stelt het wijzigingsplan en de bijbehorende Nota van zienswijzen vast.
Beslissing op bezwaar
Het college ontving een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor tijdelijke bouwweg naar
de nieuwe woonwijk "Laarspad" via Oranjestraat 113- 115 in Gilze. Het bezwaarschrift is ter
advisering voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de
commissie om de bezwaren ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ongegrond te verklaren. De
verleende omgevingsvergunning blijft daarmee ongewijzigd van kracht.
Gemeentelijke communicatievisie
Het college heeft een nieuwe gemeentelijke communicatievisie vastgesteld.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de stoepborden bij winkels op het Raadhuisplein in Rijen. In een
memo beantwoordt het college de gestelde vragen.

