B en W belicht… (GV 351680)
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 7 september 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 Bavelseweg 5 in Gilze komt ter inzage
De eigenaar wil de agrarische bestemming van de Bavelseweg 5 in Gilze wijzigen naar een
woonbestemming. Daarnaast wil de eigenaar in een cultuurhistorisch waardevolle schuur op het
perceel een tweede woning realiseren. Met het bestemmingsplan Bavelseweg 5 worden deze
wijzigingen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders
besluit in te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen.
Principeverzoek Nieuwstraat 50-52 in Gilze
De gemeente is gevraagd om de bestemming ‘horeca’ aan de Nieuwstraat 52 in Gilze om te zetten
naar drie woningen of twee woningen met detailhandel. Het college besluit in principe medewerking
te verlenen aan het omzetten van de bestemming ‘horeca’ naar een bestemming ‘gemengd’ waarbij
‘wonen’, ‘detailhandel’ en ‘horeca’ mogelijk is onder voorwaarden.
Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking
De gemeente heeft een verzoek ontvangen van een inwoner om voor de duur van één jaar te mogen
wonen in een appartement op de Mastendol. Het gaat om een woning die normaal gesproken alleen
voor recreatie gebruikt mag worden. Vanwege de dringende omstandigheid waarin de inwoner
verkeerd, verleent de gemeente een tijdelijke gedoogbeschikking. Hiermee kan de inwoner voor
bepaalde tijd in het appartement blijven wonen.
Gemeente legt last onder dwangsom op wegens bewoning van een recreatiewoning
De bewoner van een adres aan de Raakeindse Kerkweg in Molenschot bewoont haar
recreatiewoning. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Het college besluit om een last onder
dwangsom op te leggen met als doel de overtreding te beëindigen. De bewoner heeft zes maanden
de tijd om een ander woonadres te vinden.
Raadsinformatiebrief ontwikkelingen asielzoekerscentrum in Gilze
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over een aantal belangrijke
ontwikkelingen rondom het asielzoekerscentrum (AZC) in Gilze: de gemeente heeft vanuit het Rijk
het verzoek gekregen om tijdelijk meer asielzoekers op te vangen in het AZC. Het college heeft na
inspectie ingestemd met het creëren van 138 tijdelijke extra plaatsen.

