B en W belicht… (GV 318260 )
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 2 maart 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.
College brengt kosten in kaart om skatevoorziening in Rijen te behouden
Een werkgroep met daarin het jongerenwerk, de coördinator van de Cultuurplaats en enkele
jongeren is aan de slag gegaan met plannen voor een nieuwe skatebaan in Rijen. De skatebaan aan
de Monseigneur Ariënsstraat kan daar door de herontwikkeling van dit gebied niet blijven liggen.
Daarbij is de skatebaan toe aan vernieuwing. De huidige voldoet niet meer aan de veiligheidseisen
voor speelvoorzieningen. Om de plannen verder uit te werken, sluit een gemeentelijk projectleider
aan bij de werkgroep. Het college vraagt de projectleider om de concrete kosten in kaart te brengen,
zodat het college deze kan opnemen als wens in de Perspectiefnota 2022. Het is vervolgens aan de
gemeenteraad om een afweging te maken over een investering om een voorziening voor jongeren in
stand te houden.
Verkoop bouwgrond Midden-Brabant Poort
Op het groeiende bedrijvenpark Midden-Brabant in Gilze bieden bedrijven werkgelegenheid. Het
bedrijvenpark ligt vrijwel direct aan de A58. Het college wil op het bedrijvenpark twee percelen
bouwgrond verkopen. De gemeente is hierover in onderhandeling met bedrijven die zich er willen
vestigen.
Principeverzoek Rimpelaar Molenschot
Voor een locatie aan de Rimpelaar in Molenschot is een principeverzoek ingediend om het agrarisch
bouwvlak van vorm te veranderen. Dit moet een verdubbeling van de reeds bestaande schaduwhal
mogelijk maken. Het college besluit om geen medewerking te verlenen om het bouwvlak van vorm te
veranderen. Het college besluit daarentegen om in principe medewerking te verlenen aan een
bouwvlakvergroting, zodat alle voorzieningen ten dienste van het agrarisch bedrijf (met uitzondering
van het containerveld) binnen het bouwvlak passen. Voor het vergunde containerveld besluit het
college om dit tevens planologisch te borgen bij de bestemmingsplanherziening. Aan het besluit zijn
diverse ruimtelijke voorwaarden gesteld.
Gemeente spreekt huiseigenaar aan op achterstallig onderhoud
Door achterstallig onderhoud zijn aan een pand in de Hoofdstraat in Rijen enkele gebreken
vastgesteld. Om te voorkomen dat deze een gevaar gaan vormen voor mensen op straat, moeten
deze op korte termijn gerepareerd worden. Nu de eigenaar van het pand dit niet uit eigen beweging
doet, ook niet op dringend verzoek van de gemeente, gaat de gemeente een last onder
bestuursdwang opleggen om de gebreken te herstellen. Daarbij krijgt de eigenaar nog de
gelegenheid om dit zelf te doen. Doet hij dit niet dan gaat de gemeente, op kosten van de eigenaar,
de gebreken herstellen.

Burgemeester Derk Alssema is nu ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Het college benoemt de burgemeester tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zodat
hij huwelijken en geregistreerde partnerschappen kan voltrekken.

