B en W belicht… (GV 324855 )
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 9 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.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen komt ter inzage
Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ in Rijen binnenkort ter inzage. Het
bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 375 woningen mogelijk. Daarnaast sluit het college
een bouwclaimovereenkomst voor een integrale planontwikkeling met Leystromen (40
huurwoningen) en Ballast Nedam Development (80 woningen). De nieuwe en duurzame woonwijk
‘Tussen de Leijen’ komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. De
wijk sluit daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de
Wouwerbroek.
Bisschop de Vetplein in Gilze krijgt bij herinrichting gescheiden regenwaterafvoer
In 2020 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om in projecten regenwaterafvoer af te
koppelen van het gemengd riool. De reconstructie van het Bisschop de Vetplein in Gilze is het eerste
project waarin dit is toegepast. Het oorspronkelijk ontwerp van het rioleringssysteem van het plan
zelf én voor de omgeving rond het oorspronkelijke projectgebied is aangepast. Met een memo
informeert het college de gemeenteraad hierover.
Fysiek en digitaal zichtbaar maken Kamp Rijen
Binnen onze gemeentegrenzen heeft het Kamp van koning Willem I gelegen in de periode 1830-1839.
De structuur van het kamp en bijbehorende oefenbaan tekenen zich af als kleine hoogteverschillen in
het bos tegenover het vliegveld en langs de Broodbaan. Het kamp en de oefenzone bestrijken
meerdere hectaren, waar toen ongeveer twaalfduizend militairen en burgers verbleven. Door
vondsten zoals militaire knopen en gebruiksvoorwerpen is de indeling van het kamp achterhaald. Zo
is ook de locatie van de tent van koning Willem I, vanwaar hij het startsein gaf voor de Tiendaagse
Veldtocht tegen de Belgen, exact te bepalen. We willen deze unieke plek in onze gemeente zichtbaar
gaan maken. Verschillende partijen zijn hier actief bij betrokken (o.a. Defensie als eigenaar van de
grond). Heemkring Molenheide heeft hier een trekkersrol in. Het college heeft besloten een budget
beschikbaar te stellen aan de heemkring (stuurgroep Kamp Rijen) om het kamp fysiek en digitaal
zichtbaar te gaan maken.
College informeert gemeenteraad over inzet Wijk-GGD
In 2020 startte de gemeente met een pilot Wijk-GGD. De pilot is geëvalueerd. Het college nam op
basis van de evaluatie op 15 december 2020 het besluit om de inzet van Wijk-GGD te continueren.
Het college informeert in een memo de gemeenteraad over de inzet van de Wijk-GGD.
Benoeming van de stembureauleden voor de Tweede Kamer verkiezing 2021
Op 15, 16 en 17 maart is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Burgemeester en

wethouders benoemen voor de Tweede Kamerverkiezing stembureauleden. Leden moeten minimaal
18 jaar zijn en een instructie volgen. Zij hebben deze digitaal gevolgd.
Stand van zaken herverdeling gemeentefonds
Het college heeft een memo opgesteld om de commissie Middelen te informeren over de stand van
zaken van de herverdeling van het gemeentefonds.

