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“Ons partijprogramma 2014-2018 heeft niet voor niets de titel 
Een nieuwe balans”, zegt lijsttrekker en fractievoorzitter Ariane 
Zwarts. “Nieuw is namelijk nodig de komende jaren in het 
gemeentehuis. En dat maken we op verschillende manieren waar.”

Volgens Ariane is dat “nieuwe” vooral zichtbaar op de kieslijst: 
“Onze ledenvergadering heeft in de top tien van de kieslijst 
kandidaten gekozen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. 
Daaronder zijn leden met een lange ervaring, maar ook jonge 
enthousiaste nieuwelingen die actief zijn voor onze gemeente. 
Die hebben we nodig om gewoontes te doorbreken, maar ook om 
nieuwe inzichten en ideeën te ontwikkelen. Gemeentebelang is 
trots dat een nieuwe generatie meedoet en zo ervoor zorgt dat 
jongeren zich thuis blijven voelen in Gilze en Rijen.”

Gemeentebelang wil een open 
en sociale samenleving. De 
gemeente dicteert niet maar 
faciliteert, zo is de gedachte bij 
Gemeentebelang. Ariane zegt 
daarover: “Een prachtig voorbeeld 
is de situatie Mgr. Nolensstraat - 
De Wittstraat. Bij het inspreken 
van een buurtbewoner tijdens 
de commissievergadering werd 
het mij pijnlijk duidelijk dat de al 
jaren en jaren slepende situatie 
niet langer mocht voortduren. We 
hebben toen de boel op scherp 
gezet en mede daardoor is het 
balletje gaan rollen. Met inspraak 
van de buurtbewoners is de 
reconstructie van die wegen nu 
afgerond. Ongelooflijk eigenlijk dat 
het zolang heeft moeten duren.” 
En zo zijn er meer voorbeelden 
waarbij Gemeentebelang een 
rol speelde om de inspraak van 
burgers te verzekeren. 

Ariane geeft aan hoe de inspraak 
verbeterd kan worden: “We kunnen 
bijvoorbeeld klankbordgroepen 
of werkgroepen met bewoners al 
in het leven roepen voordat er 
een besluit wordt genomen. Zo kan de gemeente de kennis en 
kunde van inwoners en verenigingen beter benutten. Inspreken 
is dan niet meer afhankelijk van de onderwerpen op de raads- en 
commissieagenda. We willen kortere lijnen in het gemeentehuis 
en dat de raad en het college zichtbaar zijn!”

Ook de gemeentelijke financiën zijn aan 
vernieuwing toe. Ariane blikt terug: “De financiële 
situatie in onze gemeente vind ik zorgelijk. De 
cijfers van de gemeente lijken er goed uit te zien, 
maar onze algemene reserve wordt volgens een 
recente prognose van het college in de periode tot 
2020 gehalveerd en de prognose van de algemene 
reserve grondexploitatie per eind 2019 is in twee 
jaar tijd afgenomen van € 19,5 mln. naar € 7,3 
mln. Daarbij is nog geen rekening gehouden met 
de effecten van de overheveling van taken van 
Rijk naar onze gemeente, de extra kosten voor 
samenwerking met andere gemeenten en de 
verdere verlaging van de algemene uitkering van 
het Rijk door bezuinigingen op landelijk niveau.
Kortom, er is veel geld geleend en uitgegeven 
terwijl dit college in deze tijd juist een pas op de 
plaats had moeten maken.”

Wie meer over onze plannen wil weten, kan ons 
partijprogramma lezen. Dat staat op de website 
van Gemeentebelang. Ariane: “Elke inwoner zal 
er veel in herkennen. En dan stem je toch gewoon 
op Gemeentebelang!” 

Een nieuwe balans 
is hard nodig
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of reacties kun je mailen aan: 
secretariaat@gemeentebelang.org
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Ariane Zwarts
Lijsttrekker Gemeentebelang

Wil je een sticker met 
‘I love Rijen’?
Stuur een mail naar: secretariaat@gemeentebelang.org
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Gilze en Rijen, twee dorpen 
die met elkaar verbonden 
zijn en toch is er “iets” 
tussen Gilze en Rijen. Hoe 
is het allemaal gekomen 
en is het altijd zo geweest? 
En verklaart dat de tot 
op heden voortdurende 
rivaliteit tussen beide 
dorpen: van voetbal-derby 
tot de uitspraak “al het 
geld gaat naar Rijen”? 
Gemeentebelang geeft 
u een stukje boeiende 
historie mee.

De Heer van Breda
Voor 1795 was de “Heer van 
Stad en Land van Breda” in 
deze omgeving de baas. De 
Heer stelde de schout en 
schepenen aan en die bestuurden 
het dorp. En dat gold ook voor  “Gilze 
en omstreken” waar Rijen toen bij 
hoorde. De bevolking zelf had er 
totaal geen invloed op. Verkiezingen 
of democratie waren nog niet 
uitgevonden. Het dorpsbestuur van 
betrouwbare mannen zorgde voor 
orde en rust, en de Heer van Breda 
mocht uiteraard niets te kort komen! 
In de Franse tijd was de leus: vrijheid, 
gelijkheid en broederschap. Niet 
alleen komt er vrijheid van godsdienst, 
maar ook een vorm van democratie. 
De schepenen worden voor het eerst 
gekozen. Jan Hoevenaars uit Gilze is 
de eerste schout die door het ‘volk’, 
met 76 stemmen, is gekozen. Er 
worden zeven schepenen gekozen, 
vijf uit Gilze en twee uit Rijen. De 
raadsleden worden benoemd voor een 
termijn van zes jaar.

Kiesrecht 
Onder minister Thorbecke komt 
de Gemeentewet tot stand. Hier 
zie je de contouren van ons huidig 
democratisch bestel ontstaan. De 
raad is het hoofd van de gemeente, 
de raadsvergadering is in beginsel 
openbaar en de bij Koninklijk 
Besluit benoemde burgemeester 
is de voorzitter. Daarbij worden de 
gemeenteraden door middel van 
rechtstreekse verkiezingen gekozen. 
De eerste gemeenteraad van Gilze en 
Rijen wordt op 6 oktober 1851 plechtig 
geïnstalleerd. De raad bestaat uit 
zeven leden. 
In 1851 mochten maar 173 van de 
2.835 inwoners van Gilze en Rijen 
stemmen. Alleen wie genoeg belasting 
betaalde, had stemrecht. Het stemmen 
was ook niet geheim! Als je op de 
lijst van stemgerechtigde personen 
stond, kreeg je een stembiljet thuis 

dat je op het gemeentehuis moest 
inleveren. Het waren vooral notabelen 
en zelfstandigen die in de raad 
gekozen werden. Later kwamen daar 
de fabrikanten bij.
Pas in 1919 komt er een algemeen 
kiesrecht voor mannen én vrouwen. 
Tot 1970 geldt zelfs een opkomstplicht! 
In 1935 is Franske Graauwmans uit 
Gilze de eerste vertegenwoordiger 
uit de arbeiderskringen, gevolgd 
door vakbondsmensen uit Rijen en 
door de plaatselijke middenstand. 
Alle rangen en standen zijn dan 
pas vertegenwoordigd. In 1953 
volgen ook de beroepsmilitairen. 
In de jaren zeventig komen er 
andere groeperingen bij (zoals in 
Rijen P’70) en ook de landelijke 
partijen doen dan mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Gilze versus Rijen
De gemeente Gilze en Rijen werd 
vanaf het bestuurlijke begin steeds 
vanuit Gilze aangestuurd. De 
burgemeester en de raadsleden 
kwamen voornamelijk uit Gilze. 
Niet verwonderlijk natuurlijk als we 
bedenken dat Gilze het dorp was 
met de meeste inwoners. In 1701 
bijvoorbeeld telde Rijen 417 en Gilze 
1.145 inwoners. Het zou nog tot 1889 
duren voordat Rijen boven de 1.000 
inwoners zat. Pas in 1947 had Rijen 
meer inwoners dan Gilze. Rijen had er 
toen 4.410 en Gilze 4.211.
Begin 20ste eeuw ontstaat binnen 
Rijen steeds meer ongenoegen 
onder de bevolking omdat het 
gemeentebestuur in veel situaties de 
voorkeur geeft aan Gilze. Rijenaren 
hadden steeds vaker het gevoel, dat 
er in het dorp niets kon en er ook 
niets gebeurde. Had een Rijenaar 
een dokter nodig dan moest hij naar 
Dongen of Gilze, de wegen waren 

slecht onderhouden en de riolering 
was ondeugdelijk. Kortom voldoende 
punten van kritiek die leidden tot 
de oprichting van Rijens Belang 
(RB). Deze belangenvereniging werd 
opgericht om zoveel mogelijk bij te 
dragen tot de vooruitgang van Rijen. 
Een schakel tussen de inwoners en 
het gemeentebestuur.
In de raad zaten toen drie personen 
uit Rijen. Tijdens de tweede 
bestuursvergadering op 12 november 
1919 stond het aanstellen van een 
geneeskundige in Rijen op de agenda. 
Dit ging niet zonder verzet uit Gilze en 
de Provincie, maar een huisarts kwam 
er!
In 1920 werd de eerste huisarts 
aangesteld. En dan was er de 
gaskwestie in 1930: Rijen nam het 
initiatief, maar in Gilze werd de 
gasvoorziening het eerst aangelegd.
Vooral voor plaatsing van het nieuwe 
raadhuis in Rijen heeft RB zich heel 
sterk gemaakt. Het onafhankelijke 
Economisch Technologisch Instituut 
(ETI) werd in de arm genomen. Dit 
instituut ging het gemeentebestuur 
adviseren. Dit om het grote belang 
van Rijen tegenover Gilze overtuigend 
aan te tonen. Na een gezamenlijke 
vergadering met raadsleden en ETI-
medewerker besliste uiteindelijk 
de gemeenteraad, dat het nieuwe 
gemeentehuis in Rijen gebouwd 
zou worden. In 1961 werd het 
gemeentehuis in gebruik genomen. 
Maar de burgemeesterswoning moest 
in Gilze blijven.
Andere belangrijke kwesties waar 
RB zich voor heeft ingezet om 
een evenredige behandeling ten 
opzichte van Gilze krijgen, waren 
o.a. toewijzing van meer woningen, 
het bestraten van wegen, aanleg 
van riolering en gasvoorziening, een 
bejaardenhuis en een sportpark.

 
Actiegroepen uit de kernen
In de raadsarchieven vinden 
we voorbeelden van wrijving 
tussen de twee dorpen. 
Actiegroepen en politieke 
werkgroepen vragen extra 
aandacht voor de belangen van 
hun eigen kern.
Direct na de bevrijding 
in 1945 werd een aparte 
procedure gevolgd om weer 
tot een gemeenteraad te 
komen. Wanneer het kiezen 
van wethouders aan de orde 
komt, legt de heer A. Noij 
een verklaring af. Hierin eist 
hij voor Rijen, vanwege de 
grootte van het dorp, de 
eerste wethouderszetel (het 
locoburgemeesterschap) op. 
Bij stemming wordt een Rijense 

wethouder als eerste wethouder 
gekozen. Gilzer Vlaai bijvoorbeeld 
eist in 1970 in een open brief aan de 
Provinciale Staten een ‘echtscheiding’ 
met Rijen. De groep verwijt het 
gemeentebestuur discriminatie 
van Gilze ten opzichte van Rijen 
onder andere op het gebied van 
woningbouw en voorzieningen zoals 
een bibliotheek. De ontevredenheid in 
Gilze resulteert in de oprichting van 
de politieke werkgroep Leefbaar Gilze.
In 1992 vraagt de uit zeventien 
leden bestaande initiatiefgroep Gilze 
en Molenschot Groen zich af of de 
navelstreng met Rijen niet beter 
doorgeknipt kan worden. Gilze is 
tien eeuwen lang een agrarisch dorp 
gebleven en Rijen is in honderd jaar 
uitgegroeid tot een industriekern. De 
groep wil aansluiting bij de groene 
kernen.

Rivaliteit 
Gilze en Rijen zijn dus al eeuwen tot 
elkaar veroordeeld. Het moederdorp 
Gilze en zijn uit de kluiten gewassen 
nakomeling Rijen hebben de afgelopen 
anderhalve eeuw een bloeiende haat-
liefdeverhouding gecreëerd. Met de 
nodige smalende opmerkingen en 
grappen over en weer en wat voor 
vele sauwelaars een dankbaar en 
wederkerend onderwerp is. Was het 
voor de oorlog nog de bedoeling 
dat beide dorpen naar elkaar toe 
zouden groeien, na de aanleg van 
het vliegveld door de Duitsers was 
die kans voorgoed verkeken. Er is 
altijd wel iets tussen Gilze en Rijen, 
gelukkig maar, want onze dorpen 
zullen het toch samen moeten doen.

Bronnen: 
Archief Gilze en Rijen
Rijen Ontstaan, Groei, Ontwikkeling
De Mulder, van kiezer tot bestuurder

Foto uit archief Heemkring Molenheide

Hoe het is gekomen:

“Iets tussen Rijen en Gilze”
Jeanne de Hoon



...want waar je woont, moet het goed zijn! 3

Inwoners die al hun afval 
optimaal scheiden moeten 
minder gaan betalen dan 
degenen die dat niet doen. Dat 
is goed voor het milieu en de 
portemonnee. Maar je werkt 
zo ook mee aan een duurzaam 
gebruik van grondstoffen. En 
volgens Gemeentebelang valt 
daar nog een slag te maken.

Recyclebaar afval is vrijwel gratis 
maar is wel een product dat geld 
kan opleveren als het bijvoorbeeld 
opnieuw als grondstof gebruikt 
wordt. Daarmee levert restafval 
een bijdrage aan een duurzame 
samenleving. Gemeentebelang 
wil nog meer inzetten op ophalen 
en verwerken van diverse soorten 
gescheiden restafval. Zo kunnen 
we nog meer bereiken en daarmee 
voorkomen dat de gemeente in 
de toekomst de lasten moet gaan 
verzwaren.

Daarom is het belangrijk dat 
er zo veel mogelijk initiatieven 
genomen worden om dit te 
bereiken. Er moeten voldoende 
mogelijkheden zijn om afval op de 
juiste manier kwijt te kunnen. De 
Milieustraat is bijvoorbeeld alleen 
‘s ochtends open. Op initiatief 
van Gemeentebelang zijn de 
openingstijden op zaterdag met 
anderhalf uur verruimd. Wat ons 
betreft gaat de Milieustraat ook 
door de week ’s middags open. 
Een ander voorbeeld is dat sinds 

kort ook drinkpakken apart bij 
de milieustraat kunnen worden 
ingeleverd. Gemeentebelang is 
voorstander om het inzamelen van 
drinkpakken uit te breiden. Ook 
het scheiden van blik moet in de 
toekomst meegenomen worden in 
de verbeteringen.

Er is de afgelopen jaren al veel 
bereikt, de gemeente is met 
behulp van de inwoners op de 
goede weg. De gemeente Gilze en 
Rijen staat op dit gebied in de top-
30 van ‘goedkoopste gemeenten 
van Nederland’, en wel op de 22e 
plaats. Waarom zouden we niet 
gewoon voor plaats 1 gaan?

Je zou het zo niet zeggen als je bij Francesco 
binnenkomt, maar als hij mij naar de kast leidt 
dan zie ik zijn verzameling boeken, kaarten en 
zelfs een vleeswarenzakje van Vleeshouwerij 
Beterams, opgezet door zijn opa. Ja, echt uit 
vervlogen tijden. Alles over Rijen. Als ik hem 
vraag hoe hij daartoe is gekomen, lacht hij en hij 
vraagt mij de tuin in. ‘Daar ligt het begin van mijn 
verzameling’, zegt hij vol trots.

Het is een oorspronkelijk stuk steen van het voormalige 
Tivoli. Bij iedereen boven de 16 bekend. Tivoli was 
een café-restaurant/bistro en had zalen die in die 
tijd door enorm veel verenigingen werden gebruikt. 
Er werd gedanst, carnaval gevierd en er waren vaak 
feesten en partijen. Het was voor veel Rijenaren een 
soort thuisplaats. Tivoli is in 1998 gesloten en in 1999 
gesloopt. Het stond op de plaats waar nu ongeveer 
Zeeman is gevestigd. Francesco heeft daar ongeveer 
zeven jaar met heel veel plezier gewerkt en dat stuk 
steen was een goede herinnering aan die tijd.

Na de Tivoli-steen werd zijn belangstelling groter 
over het hoe en wat van Rijen. Hij ging zich meer 
verdiepen, zocht op Marktplaats en boekenmarkten 

naar aanvullingen op zijn collectie. Er is niet zo veel 
beschikbaar, zegt hij, maar vermoedelijk is er onder 
de mensen nog meer. Naast de steen van Tivoli 
heeft hij inmiddels diverse boeken, ansichtkaarten, 
informatie over scholen, gebouwen, kerken, de 
oorlog, scouting, harmonieën en de vliegbasis, 
allemaal over Rijen. Francesco is er trots op en 
vertelt er op een dusdanige manier over dat je er 
zelf enthousiast van wordt. 

Een paar jaar geleden bestond de scouting in Rijen, 
waarin hij zeer actief is, 75 jaar. Een goede reden 
om een boek uit te geven waar ook weer heel veel 
uit het Rijense in staat beschreven. Samen met een 
paar andere scouts heeft hij het boek “Laat ons 
blijven zwerven, 75 jaar Scouting Rijen” geschreven. 
Het is een prachtig boekwerk geworden waaraan 
ook zijn verzameling over Rijen een steentje heeft 
bijgedragen .

Misschien heeft u in een kast of lade ook nog 
spulletjes over Rijen. Francesco zou ze heel graag van 
u overnemen om zijn verzameling te completeren. 
Als dat zo is, stuur dan een mailtje naar: 
francesco@gemeentebelang.org

Nog meer inzetten op duurzaamheid
 

Afval scheiden moet 
beloond worden 
Pieter de Bruijn

Zoek (o.a. met hulp van onze website) de gevraagde 
letters en je vindt een zin. Mail je oplossing naar 
wedstrijd@gemeentebelang.org en maak kans op een 
van onze echt Rijense prijzen.

Gemeenschappelijke letter in de achternamen van de eerste vijf 
- uiteraard Rijense - kandidaten op de lijst van Gemeentebelang.

Juin zorgde dat er in Rijen rond de jaarwisseling weer wat 
gebeurde. Wat ontbreekt er in Juinpal___s? (zie foto)

Voorlaatste letter van de grootste kern in Gilze en Rijen.

Eerste letter van de nog steeds ontbrekende rondweg in Rijen.

Laatste letter van de lijsttrekker van de enige echt Rijense 
partij. 

Eerste letter van het Rijense zwembad dat volgens 
Gemeentebelang niet verplaatst hoeft te worden.

De enige letter die voorkomt in alle namen van de kernen van 
Gilze en Rijen.

De eerste letter van de voornaam van de voorzitter van 
Gemeentebelang.

De eerste letter van de grootste lawaaimaker in Rijen.

De twee letters die we herkennen in het logo van de enige 
echte Rijense partij Gemeentebelang.

Hij zou graag nog meer informatie over Rijen willen ontvangen!

Francesco’s Rijense verzameling 
Jan de Wee
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Gilze en Rijen is en blijft 

een groene gemeente

Duurzaam groen en onder-

houd is van belang voor de 

toekomst

Verbeteren verkeers-
onveilige plekken

N282 geen sluiproute

Gemeente Gilze en Rijen blijft 

zelfstandig    

Onze gemeente blijft in de 

top-50 van goedkoopste 

gemeenten

Slimme en haalbare 

nieuwbouwprojecten.

Thuis wonen voor ouderen 

optimaal bevorderen

Actief inzetten op innova-ties voor duurzaamheid
Openbare verlichting wordt led

Zichtbare en aanspreekbare boa's en wijkagenten

Overlast wordt niet 
getolereerd

Overlastmeldingen worden afgehandeld door 1 ambtenaar

Wie vervuilt, betaalt dat ook

 
Eén ondernemersloket en één 

loket Werk en inkomen

Gilze en Rijen gaat verstandig 

met ons geld om 

Bredere inzet van social media

Moderne en flexibele bestuurlijke inrichting 

Inbreng van inwoners kan bij elke commissie- 

en raadsvergadering.

Meer inspraak vooraf door klankbord- 

of werkgroep

Ruimte voor onze jeugd: 

spelen en sporten  

Vrijwilligerswerk faciliteren 

en ondersteunen

Kijk op onze site www.gemeentebelang.org 
voor het hele programma!



1 Ariane 
 Zwarts

2 Marieke 
 Bosscher

3 Pieter 
 de Bruijn

4 Francesco 
 Beterams

5 Nicole 
 Trum

Onze kandidaten stellen zich aan je voor

1. Ariane Zwarts
2. Marieke Bosscher
3. Pieter de Bruijn
4. Francesco Beterams
5. Nicole Trum
6. Dewi de Hoon
7. Johan Manders

8. Marion Patist
9. Desiree Poot
10. André van Wijk
11. Aschwin Groep
12. Victor Kin
13. Rene van der Lip
14. Ria Vermetten-v.d. Velden

15. Cisca Vonk-Milani
16. Kees Dikker
17. John Aarts
18. Jeanne de Hoon
19. Jan de Wee
20. Ingrid Scheifes-Coenen
21. Dennis van Loenhout

22. Karen Krol
23. Theo van Beuningen
24. Ben Beljaars
25. Pim Sas

Het begon in een werkgroep-
je voor buurtverenging De 
Toekomst. En nu ben ik lijst-
trekker van Gemeentebe-
lang! Nooit gedacht dat een 
carrière in de plaatselijke po-
litiek zo zou gaan. Met veel 
plezier ben ik al jaren actief 
met Gemeentebelang en nu 
heb ik de eer onze partij te 
mogen leiden!

Met mijn man Rob en dochter 
ben ik hier 17 jaar geleden 
komen wonen. Onze zoon is 
daarna geboren, dus onze 
kinderen zijn in Rijen opge-
groeid. Een omgeving die 
wij bewust zochten. En daar 
hebben wij nooit spijt van 
gehad, want Rijen heeft veel 
te bieden: goede winkels, 
verschillende basisscholen, 
kinderopvang, sportvereni-
gingen, de Boodschap, het 
station, fijne speelplaatsen 
en de bossen in de omge-
ving. En mede door mijn 
werk hier in het dorp ken ik 
inmiddels alle straten, heb ik 
veel huizen van binnen ge-
zien en veel inwoners leren 
kennen. Dat is een prachtige 
basis om nog meer voor Rijen 
te kunnen betekenen. Voor-
al door zichtbaar te zijn, te 
luisteren, open te staan voor 
nieuwe ideeën en op tijd in 
te spelen op veranderingen. 
Maar ook door waakzaam te 
zijn zodat onze gemeente 
zelfstandig kan blijven, ook 
financieel! Een open visie, 
dat is wat Gemeentebelang 
nastreeft en daar zet ik mij 
helemaal voor in!

Sinds 1993 woon ik in Rij-
en met het bos bijna in mijn 
achtertuin. Daarvoor woon-
de ik in Breda, maar ik kom 
uit Drenthe, ook een mooie 
groene provincie. Ik begon 
bij Gemeentebelang als se-
cretaris en stelde me voor 
de verkiezingen van 2010 
beschikbaar. 

Ik kwam in de raad en heb 
de afgelopen periode in een 
heel fijne fractie hard ge-
werkt en veel geleerd. Ik heb 
mij vooral bezig gehouden 
met de portefeuille Samenle-
ving. Het interessantst vind 
ik onderwijs, sport, jonge-
ren, ouderen, cultuur en na-
tuurlijk het zwembad. Ik ben 
een groot voorstander van 
de inbreng van bewoners. 
Iedereen wil immers dat er 
oog is voor de problemen in 
zijn buurt, maar wil ook we-
ten aan wie je verbeteringen 
voor kunt stellen. Ik laat van 
mij horen als ik twijfels heb 
of het ergens niet mee eens 
ben. Dat gebeurt natuurlijk 
altijd in een opbouwende en 
oplossende sfeer. Ik ben blij 
als wij samen iets goeds 
bereiken.

Mijn partij heeft me nu op 
de tweede plaats gezet. Ik 
ben er trots op dat we een 
heel enthousiast team zijn 
van zowel jonge als oudere 
mensen. Ik ga me ook in de 
periode 2014-2018 inzetten 
voor Gemeentebelang en 
voor onze gemeente!

Als IT-ondernemer ben ik erg 
geïnteresseerd in infrastruc-
turele projecten, vandaar de 
affiniteit met de Commissie 
Ruimte. Mijn expertise zit 
hem in de toepassing van 
innovatieve techniek. Ik ben 
een gadget-freak.

In de IT-wereld gebruiken 
we de term KISS, oftewel: 
Keep it Simple, Stupid! Deze 
vertaalslag zou ik ook graag 
in de politiek zien. Daar mis 
ik vernieuwing, efficiency en 
praktische oplossingen. Drie 
pijlers uit mijn dagelijks le-
ven. 

Met mijn kijk op de wereld 
kan ik een duidelijke meer-
waarde bieden aan de ge-
meenteraad van Gilze en Rij-
en. Ik kijk graag ver vooruit 
en ben voor duurzame op-
lossingen. De wereld ziet er 
over tien jaar al heel anders 
uit dan nu. Vervoersmidde-
len gaan veranderen en 
auto’s bijvoorbeeld gaan ge-
heel zelfstandig rondrijden. 
Onze infrastructuur moet 
hier op aangepast worden. 
Investeringen in wegen en 
tunnels doe je voor ongeveer 
veertig jaar en we moeten 
nu dus al rekening proberen 
te houden met toekomstig 
gebruik. 

Ik zie altijd verbeterpunten 
en zal ervoor strijden om die 
door te voeren. Want waar 
je woont moet het goed zijn, 
ook over veertig jaar!

Geen landelijke maar lokale 
politiek. Dicht bij huis met 
zaken bezig zijn die er toe 
doen. Dit om wonen en 
werken in onze gemeente 
zo goed mogelijk te maken. 
Dát is waar ik mezelf voor wil 
inzetten.

Samen met Gemeentebelang 
vind ik het belangrijk dat 
onze gemeente een mooie, 
groene buffer blijft tussen 
de steden Breda en Tilburg. 
Geen stadsproblematiek 
dus in onze mooie dorpen, 
maar een veilige omgeving 
waar het goed toeven is. Een 
omgeving waarin iedereen, 
jong en oud, veilig over 
straat kan.

De ruggengraat van onze 
samenleving wordt gevormd 
door de vele vrijwilligers in 
onze dorpen. Ik wil me er 
hard voor maken dat er een 
constante aandacht is voor 
deze vrijwilligers. 

Rijen is een mooi dorp. 
Ik woon er al 43 jaar met 
veel plezier. Ik heb hier 
het basis- en voorgezet 
onderwijs gevolgd, gewerkt 
bij het mooiste café dat 
Rijen heeft gekend en ik 
draai inmiddels al een tijdje 
mee bij de scouting en de 
EHBO-vereniging. Het lijkt 
me duidelijk dat ik met mijn 
gezin, graag blijf wonen 
in deze mooie en groene 
omgeving. Want waar je 
woont, moet het goed zijn!

Ik ben Nicole Trum en 
woon en werk al geruime 
tijd met veel plezier in Rijen. 
Vaak volgen de jongeren de 
ouderen op maar in mijn 
geval is het andersom. 
Mijn zus Kyra, enkele jaren 
jonger dan ik, was twee jaar 
geleden jeugdburgemeester 
van Gilze en Rijen. De 
politieke interesse die al 
sluimerend aanwezig was, 
is door haar enthousiasme 
aangewakkerd zodat ik 
me bij Gemeentebelang 
aansloot. Als administratief 
commercieel medewerker 
bij een makelaarskantoor 
was de stap naar secretaris 
van Gemeentebelang zo 
gemaakt. 

Jongeren zouden druk bezig 
zijn met andere zaken dan 
politiek, wel willen stemmen 
maar verder weinig betrokken 
zijn. Dit beeld wil ik samen 
met mijn jonge collega’s 
van Gemeentebelang 
doorbreken. We willen zeker 
meepraten over wat er in 
onze gemeente gebeurt maar 
dan met minder moeilijke 
woorden, met duidelijke 
visies en op hoofdlijnen. 
Jongeren hebben het idee 
dat hun stem niet meetelt. 
Bij Gemeentebelang wel! 
Initiatieven van jongeren 
ondersteunen we.

Ik wil dat de jongeren een 
stem krijgen en daar ga ik 
voor zorgen, want waar je 
woont, moet het goed zijn. 

Onze kieslijst, lijst 4
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Vraag: hoe ziet het hart van een 
willekeurig Nederlands dorp of stadje 
eruit?

Antwoord: een plein met aan de 
ene kant de kerk en aan de andere 
kant het stadhuis, en daartussen 
een schouwburg of andere culturele 
instelling, een aantal cafés met 
terrassen, en mooie winkels. 
Allemaal oude panden, natuurlijk.  
Op het plein is het geregeld markt, er 
liggen kinderkopjes en rondom staan 
die mooie ouderwetse lantaarns en 
waarschijnlijk leilindes. U snapt wel 
wat ik bedoel.

Je kunt het ook anders doen, maar 
dan wordt het nooit wat.

Nu waren we natuurlijk goed 
begonnen. Na de oorlog werd besloten 
om het gemeentehuis van Gilze naar 
Rijen te verplaatsen, voorwaar een 
historische beslissing!  Bij gebrek 
aan een logisch centrum werd er 
rond 1960 eens stevig nagedacht, 
en werden de contouren van zo’n 
centrum toch duidelijk neergelegd: 
de Mariastraat werd aangelegd, 
zodat de kerk en het gemeentehuis 
in ieder geval tegenover elkaar 
kwamen te staan. Wel wat ver van 
elkaar om van een echt plein te 
kunnen spreken, maar er zou in ieder 
geval iets van een wandelboulevard 
of Heuvel tussen kunnen ontstaan. 
Denk aan Oosterhout of Oisterwijk. 
Ruim tien jaar daarna deed zich door 
de teloorgang van de leerindustrie 
een prachtige gelegenheid voor om 
het meesterplan af te maken: de hele 
Mariastraat kwam braak te liggen. 
En wat deed ons gemeentebestuur 
ermee? Niets, behalve dan dat de 
hele straat vol werd gestouwd met 
woningen waar toen geen markt 
voor was, en dat de Boemerang werd 
gebouwd, inderdaad een sociaal-
cultureel centrum, maar dan wel 
met alle kenmerken van de jaren 
70. Afbreken was dan ook de beste 
oplossing voor dit gedrocht, en nooit 
meer over praten. De Mariastraat 
noemen wij thuis de Boulevard of 
Broken Dreams, maar dat terzijde.

Zo’n vijftien jaar daarna deed zich 
nog zo’n geweldige gelegenheid 
voor: weer een enorm vrijgekomen 

terrein van een oude leerfabriek, en 
tegelijkertijd  moesten alle sociaal-
culturele instellingen van Rijen 
opnieuw worden gehuisvest. Als 
stedebouwkundige kun je daar je 
vingers bij aflikken  natuurlijk, dan 
kun je eens flink doorpakken. Maar 
wat gebeurde er, tot mijn stomme 
verbazing? Het sociaal-cultureel 
centrum moest en zou gehuisvest 
worden in een vrijgekomen kerk, 
helemaal aan de rand van het dorp. 
Hoe lekker handig, als je bedenkt dat 
ook alle kinderen en bejaarden daar 
steeds naar toe gebracht moeten 
worden, voor het biljarten, de 
muziekschool en de bibliotheek. Het 
heet dan wel de Boodschap, maar weg 
is de synergie met het winkelcentrum, 

weer een gouden kans voor eeuwig 
verkeken. 
Het winkelcentrum zelf werd inmiddels 
zo gebouwd dat het plein niet tussen 
de winkels kwam te liggen, maar half 
op de doorgaande weg, ons beroemde 
lint, de verkeersader. De binnenruimte, 
dé plek voor een plein, werd een 
parkeerterrein omzoomd door, weer, 
woningen.  De komende jaren kan 
de politiek zich buigen over hoe 
deze hopeloze kwestie moet worden 
opgelost, maar iedereen ziet dat dat 
kiezen wordt tussen verschillende 
kwaden, waarbij de crisis ook al niet 
helpt. Inmiddels ligt de oostkant er al 
tien jaar troosteloos bij, symbool voor 
collectief falen. En natuurlijk blijven 
de meeste factoren ontbreken om van 

dat plein ook een echt dorpshart te 
maken: er zijn alleen winkels en één 
horeca-gelegenheid, maar niet eens 
een echt café. En dat alles helemaal 
nieuw, alsof je in Almere of Lelystad 
rondloopt, in plaats van in Brabant.

Tsja, wat doen we ermee? Ik kan er 
niet echt vrolijk van worden. Want de 
rode draad is natuurlijk steeds, door 
de afgelopen vijftig jaar heen, dat 
er een fundamentele visie ontbreekt 
over hoe je een dorp als Rijen aan 
een kloppend hart helpt. Kansen 
zijn er genoeg genoeg geweest, 
maar er is nooit structureel wat mee 
gedaan. Altijd is gekozen voor een 
deeloplossing, voor de korte termijn, 
en daarbij is steeds het geheel uit 
het zicht verdwenen. Resultaten uit 
het verleden zijn hier helaas wel een 
garantie voor de toekomst, ben ik 
bang. 
Nu past  dat misschien ook wel 
bij ons dorp, waar men het nooit 
helemaal eens is kunnen worden 
met elkaar. Want wij zijn toch het 
dorp van de twee voetbalclubs, twee 
tennisverenigingen, twee koren, 
twee harmonieën, en ga zo maar 
door. Het is ook wel een beetje onze 
mentaliteit, denk ik dan. We delen als 
Rijenaren geen geschiedenis samen, 
waardoor het gemeenschapsgevoel 
hier nu eenmaal ontbreekt. Er is een 
mooie Engelse uitdrukking: united 
we stand, divided we fall. Op één 
of andere manier heb ik steeds het 
gevoel dat dat eerste vooral voor 
Gilze opgaat, en dat het tweede 
meestal geldt voor Rijen. 
Maar het is nu 2014, en het 
verleden is voorbij. Nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen staan 
voor de deur, en de crisis lijkt nu dan 
toch voorzichtig weg te ebben. De 
situatie is urgent, in de komende vier 
jaar moet het gaan gebeuren, want 
een half hart bloedt leeg. Wie gaat 
die historische kar trekken, wie heeft 
de creativiteit en visie om een proces 
dat lijkt te verzanden, toch weer uit 
de modder te trekken? Is het mogelijk 
in Rijen, een nieuw plan, een nieuw 
elan? Wie helpt mij van mijn cynisme 
af? Want dit is de laatste kans.

Jan Theeuwes, 
Rijenaar tegen wil en dank
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Gemeentebelang was te gast bij Gijs en 
Amy die al een paar jaar dromen van 
een heuse kinderboerderij in Rijen. 
Gemeentebelang was benieuwd hoever 
ze zijn met hun plannen en zocht ze op.

Dat Amy en Gijs op het idee kwamen voor 
een kinderboerderij is niet zo vreemd. 
Het zijn echte dierenliefhebbers. Van huis 
uit zijn zij met dieren opgegroeid en ook 
nu zijn er altijd dieren in hun omgeving. 
Daarnaast heeft Gijs een tijd parttime 
gewerkt bij de dierenambulance. In 2011 
e-mailden Amy en Gijs hun plannen aan 
alle mogelijke belangstellenden. Zij vinden 
dat een kinderboerderij belangrijke functies 
heeft voor de samenleving. Het is een 
plaats waar kinderen met ouders, ouderen, 
maar ook mensen met een geestelijke of 
lichamelijke beperking naar toe kunnen om 
te ontspannen en plezier te hebben. Het 
kan ook een ontmoetingsplaats zijn om te 
re-integreren of voor educatie. Zij vinden 
dat een kinderboerderij een meerwaarde heeft voor de kern Rijen.

Er was een totaalplan gemaakt voor de kinderboerderij, maar Amy en Gijs zijn 
er inmiddels achter gekomen dat zij klein moeten beginnen. Ze hebben daarom 
een nieuw plan gemaakt waar een realistische visie achter zit. Ook zijn er 
inmiddels meer mensen bij het initiatief betrokken. 

Zo zit er in het oprichtingbestuur iemand 
die kan helpen met bedrijfsplannen en met 
de financiële kanten van het plan. Verder 
zijn er contacten met een architect en 
met een professional die veel over allerlei 
diersoorten weet. Met de gemeente wordt 
overleg gevoerd over mogelijke locaties.

De initiatiefnemers hopen dat de 
gemeente financieel wil bijdragen. Zij 
zoeken sponsors en donateurs om de 
kinderboerderij mogelijk te maken. Met 
alleen een gebouw zijn zij er natuurlijk 
nog niet. Ook voor de jaarlijkse exploitatie 
is geld nodig. Bekeken moet worden hoe 
de vaste kosten zoals die voor voeding en 
dierenarts gedekt kunnen worden. Het is 
de bedoeling dat de kinderboerderij vooral 
door enthousiaste vrijwilligers zal worden 
gerund. 

Amy en Gijs weten inmiddels dat ze nog 
een lange weg te gaan hebben voordat 

hun kinderboerderij gerealiseerd is in Rijen. Gemeentebelang heeft veel 
waardering voor de inzet en het doorzettingsvermogen van Amy en Gijs. 
Gemeentebelang ondersteunt hun plannen: al in 2009 stond de kinderboerderij 
in ons partijprogramma. Wil je meer weten over de plannen voor de Rijense 
kinderboerderij? Kijk op www.kinderboerderijgilzerijen.nl.

Een kinderboerderij in Rijen, 
dat zou fantastisch zijn!
Jan de Wee

Afgelopen jaar deed Gemeentebelang een oproep om allerlei 
overlastsituaties te melden. En daar hebben veel inwoners op gereageerd. 
Gemeentebelang besloot de meldingen te verwerken in een “Rapportage 
overlast” en die aan het college en de leden van de gemeenteraad aan 
te bieden. Helaas, de andere partijen en het college vonden dat het 
allemaal wel meeviel met de overlast binnen onze gemeente. Daar is 
Gemeentebelang het helemaal niet mee eens.

Overlast wordt vaak makkelijk afgedaan als subjectief en soms is dat op een 
bepaalde wijze wel zo: helikopters worden door de één als een voortdurende bron 
van ergernis gezien, terwijl de ander het mooi vindt om ze vanuit het keukenraam 
voorbij te kunnen zien vliegen. Harde muziek op een zwoele zomeravond bij de 
buren, hondenpoep op je stoep, hangjeugd in het winkelcentrum of vuurwerk 
rond oud en nieuw. De overlastlijst is lang en iedere inwoner ervaart die overlast 
weer anders.

Als overlast veel voorkomt of lang aanhoudt, dan wordt die vervelend. 
Het woongenot of het gevoel van veiligheid kan aangetast worden. Als u er 
zelf niet meer uitkomt, is het prettig als er hulp geboden wordt. U kunt een 
overlastprobleem melden bij de politie, de gemeente of een jongerenwerker. 
Maar dan begint soms het kastje-naar-de-muureffect.  Gemeentebelang heeft uit 
de inzendingen opgemaakt dat zo’n melding vaak blijft hangen, dat er veel tijd 
overheen gaat of dat er geen oplossingen komen. Want wie voelt zich uiteindelijk 
verantwoordelijk om het probleem te bespreken, aan te pakken en tot een goed 
einde te brengen?

Daarom is een van de aanbevelingen in het rapport van Gemeentebelang: stel 
een centraal punt in waar overlast gemeld kan worden. Dus wijs een persoon 
aan die de melding behandelt, coördineert en zorg draagt voor de afwikkeling 
ervan. Zo weet elke burger dat zijn melding in goede handen is en dat hij niet 
allerlei telefoontjes meer hoeft te plegen. Gemeentebelang is ervan overtuigd 
dat een dergelijk vast meldpunt inwoners veel ergernis kan besparen en dat de 
gemeente daarmee efficiënt en adequaat kan werken. Gemeentebelang heeft dit 
daarom als speerpunt opgenomen in haar partijprogramma!

Overlast moet 
worden aangepakt
Francesco Beterams

De droom van Amy en Gijs: 
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Enige tijd geleden ontstond er ophef over 
een krantenbericht dat Gemeentebelang een 
bom zou hebben gelegd onder de politiek in 
Gilze en Rijen. Gelukkig wordt de soep niet 
zo heet gegeten als deze wordt opgediend. 
Gemeentebelang heeft alleen maar zijn koers 
verlegd. En dat is logisch en begrijpelijk.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
besloot het bestuur van Gemeentebelang, op initiatief 
van de leden, het roer om te gooien. Onze grootste 
kern Rijen kan beter worden vertegenwoordigd als 
de partij zich hierop richt. Dat is logisch want onze 

oorsprong ligt in Rijen, onze leden komen uit Rijen, 
onze raads- en commissieleden komen uit Rijen, 
onze input komt voornamelijk van inwoners uit Rijen 
en er is nog een heleboel te realiseren in Rijen. Maar 
een politiek evenwicht is er in onze gemeente niet.

Is Gemeentebelang dan blind voor de algemene 
belangen van de gemeente Gilze en Rijen? 
Natuurlijk niet! Gemeentebelang heeft zich altijd 
ingezet om op te komen voor de belangen van alle 
inwoners van onze gemeente en zal dat ook altijd en 
onder alle omstandigheden blijven doen. Financiën, 
veiligheid, economie, Wmo en ouderenzorg, jeugd- 

en gezondheidszorg, werk, onderwijs, milieu en 
duurzaamheid, samenwerking en nog veel meer, 
allemaal zaken waar een gemeentelijke visie in het 
algemeen belang voor nodig is. En dat zijn belangrijke 
aspecten waar Gemeentebelang ook hard aan werkt 
en over meedenkt om te zorgen voor een stabiele 
en goede toekomst voor onze gemeente en al haar 
inwoners. Gemeentebelang heeft alleen haar focus 
verlegd naar de ontwikkelingen in Rijen om die zo 
goed mogelijk in de politieke arena aan te kunnen 
pakken. Niet meer en niet minder. 

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Brood haal je bij de bakker, kleren bij een modezaak 
en vlees bij de slager. Dus stem je bij plaatselijke verkiezingen op een plaatselijke 
partij. Je wilt toch graag dat er mensen voor je werken die jou en je omgeving 
kennen, die naar je luisteren en samen met jou naar een goede oplossing zoeken. 
Gemeentebelang is zo’n partij met mensen uit onze kern die vinden dat Rijen beter 
verdient. Ze werken keihard aan het waarmaken van onze slogan: want waar je 
woont, moet het goed zijn.

Ingrid Scheifes-Coenen
wethouder in Gilze en Rijen van 1986 - 2006

Dit zijn onze actieve teamleden, ze staan in de startblokken om de komende vier jaar voor jou aan de slag te gaan

Waarom stem je 
Gemeentebelang?

Tot slot:
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