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Voorwoord
Met trots presenteert Gemeentebelang zijn partijprogramma 2014-2018: Een nieuwe
balans. In dit programma geven wij onze visie en een aanpak voor de komende vier jaar.
Het wordt een belangrijke periode met veel nieuwe kansen en mogelijkheden om te
komen tot een andere, een meer open en socialere samenleving waarin iedereen de
ruimte krijgt om zich te ontplooien en zichzelf te zijn.
Het moet anders! De bestedingen voor de diverse kernen in onze gemeente moeten in
balans komen met hun inwoneraantal. Er moet een nieuw evenwicht gezocht voor de
samenwerking tussen burgers en overheid, voor het werk dat in onze gemeente wordt
gedaan en dat wat onze gemeente samen met andere gemeenten doet. En uiteraard
moeten onze inkomsten en de uitgaven in balans zijn.
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1 Inleiding
Gilze en Rijen is een unieke gemeente: vier kernen, elk met een eigen karakter en een rijk
voorzieningenaanbod. Rijen is daarin de grootste kern met een prachtige ligging in het
groen en een goede bereikbaarheid met fiets, openbaar vervoer en auto. Geen wonder
dat onze gemeente in trek is als plaats om te wonen, te werken en te ontspannen.

1.1 Een nieuwe balans
Gilze en Rijen staat voor grote uitdagingen. De gemeente heeft de afgelopen jaren te
weinig hervormd en daardoor ontstaan er nu tekorten. De balans tussen inkomsten en
uitgaven is verstoord. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat de
gemeente nieuwe taken krijgt op het terrein van werk en inkomen, gezondheid, welzijn en
jeugdzorg. Die taken komen met een verlaagd budget van de provincie en het rijk op ons
af.
Grote projecten op het terrein van maatschappelijk vastgoed en infrastructuur zijn steeds
gefinancierd vanuit de reserves van de gemeente. Die reserves zijn bedoeld als buffer om
onverwachte tegenvallers op te vangen. De gemeente kon dat doen doordat jarenlang de
winst uit het grondbedrijf aan de reserves werd toegevoegd. Maar door de kredietcrisis
kan dat al vanaf 2008 niet meer. De algemene reserve van de gemeente is terug aan het
lopen naar nul en de eveneens sterk gekrompen reserves uit het grondbedrijf zullen hard
nodig zijn om de komende tegenvallers van het grondbedrijf op te vangen. En dit gebeurt,
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terwijl in Rijen nog heel wat projecten dringend om uitvoering vragen. Zo zijn er het
centrumplan, de nieuwbouw van basisscholen, de binnensportaccommodaties, het
zwembad en de atletiekbaan.

1.2 Het moet en kan anders
Gemeentebelang laat zien dat het anders moet en anders kan. Wij willen dat er een goede
balans in de uitgaven tussen de kernen is, rekening houdend met hun aantal inwoners. Er
moet een oplossing komen voor de projecten in Rijen die door de prioriteitstelling en
financiële bedrijfsvoering van de afgelopen jaren tussen de wal en het schip dreigen te
vallen. Wij willen meer ruimte voor de inwoners. We gaan hervormen waar dat
noodzakelijk is, niet alleen voor het heden maar juist ook voor de lange termijn.
Gemeentebelang streeft naar een open en sociale samenleving, een samenleving met
een open bestuur dat faciliteert, stimuleert en tegelijk zorgt voor zijn kwetsbare burgers.
Wij willen een overheid die efficiënt is en een solide financieel beheer voert. Dan kunnen
we ook op lange termijn blijven investeren in onderwijs, zorg, werk en huisvesting. Want
waar je woont, moet het goed zijn.
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2 Leefomgeving
2.1 Wonen
Gilze en Rijen is in trek als woongemeente. Gemeentebelang wil dat er ruimte is voor
iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of leeftijd. Iedere inwoner moet een woning kunnen
verwerven die bij zijn of haar woonwensen en situatie past. De nadruk ligt op woningen
met een tuin. Extra aandacht moet er zijn voor starterswoningen en voor leeftijdbestendige
woningen waarin men door kan groeien en oud kan worden. Ouderen moeten, als zij dat
willen, binnen hun eigen woonplaats kunnen verhuizen naar een ouderenwoning dicht bij
voorzieningen of naar een geschikt appartement.
Om kinderen meer speelruimte te geven wil Gemeentebelang dat scholen hun
speelplaatsen ook buiten de schooltijden openstellen.
De woningmarkt ziet er de komende jaren nog steeds niet gezond uit. De gemeente heeft
veel gronden in bezit. Tot 2008 maakte de gemeente nog winst bij grondverkoop waarmee
grote projecten (maatschappelijk vastgoed en infrastructuur) werden gefinancierd. Nu is
het grondbedrijf een bron van zorg en oplopende risico’s. Gemeentebelang is tegen
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speculatie met grond ten behoeve van de gemeentebegroting. We pleiten niet voor grote
bouwprojecten buiten de kom, maar willen inbreiding waar dat mogelijk is. We pleiten voor
een actieve verkoop van grondbezit van de gemeente zodat compacte en slimme
nieuwbouwprojecten kunnen worden gerealiseerd. Zo kunnen we onze sterk geslonken
reserves weer aanvullen.
Gemeentebelang wil dat Gilze en Rijen samen met de buurgemeenten komt tot een
integrale woonvisie. Op basis van die visie kunnen grondvoorraden waar nodig afgeboekt
worden. Voor de resterende gronden moet men flexibel inspelen op de vraag en kansen
bieden aan kleinschalige particuliere initiatieven tegen een normale prijs.

2.2 Openbare ruimte
De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte zijn van grote invloed op de
veiligheid en het welzijn van de inwoners. Gemeentebelang wil dan ook dat de gemeente
voortdurend werkt aan de verbetering van het leefmilieu in alle buurten en wijken. De
daarvoor benodigde middelen worden opgenomen in de begroting. Voor regelmatig
terugkerende uitgaven, zoals die voor onderhoud, wordt een systematiek opgezet en
gehanteerd.
•
•
•
•

•
•
•

•

Bedrijventerreinen, straten en pleinen moeten schoon zijn en blijven. De bedrijven
op de terreinen dienen dit samen te organiseren.
De betrokkenheid van burgers wordt bevorderd door het instellen van
wijkcoördinatoren. Die verzamelen mensen om zich heen die meewerken aan het
bereiken van het doel: de leefbaarheid van hun omgeving optimaliseren.
De entrees van de kernen moeten aantrekkelijker/verzorgder worden. Voor een
gering bedrag kan de toegang tot een kern aantrekkelijker worden gemaakt. Dat dit
goed en voordelig kan, zien wij bij de dorpsingang vanaf Dongen.
In de gemeente zijn “lelijke plekken”. Dit is grond die lang braak ligt, omdat men
geplande projecten nog niet kan of wil realiseren. De gemeente bevordert in
samenspraak met eigenaren en omwonenden dat voor deze terreinen een tijdelijke
invulling wordt gevonden. Wanneer braakligging overlast veroorzaakt, worden de
kosten voor de invulling verhaald op de eigenaar.
De inrichting van de openbare ruimte moet zo zijn dat die toegankelijk is voor
iedereen, dus ook voor mindervaliden.
In 10% van de openbare ruimte moet de jeugd veilig en onbekommerd kunnen
spelen.
De onkruidbestrijding moet op een milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd.
Gemeentebelang is voorstander van de wave-methode. Dat is een
onkruidbestrijding met heet water. Die methode kost niet veel en belast het milieu
weinig. Deze werkzaamheden kunnen worden uitbesteed. De gemeente maakt
daarvoor een beeldbestek: plaatjes waarop zichtbaar is wat de gemeente wil
bereiken.
In onze openbare ruimte moeten zo veel mogelijk soorten bomen en planten een
kans krijgen, vooral die welke hier van oudsher thuishoren.
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2.3 Buitengebied
Gilze en Rijen blijft een groene gemeente. In samenwerking met andere gemeenten geeft
onze gemeente de groene buffer vorm tussen de steden Tilburg en Breda. Daartoe dient
ook overleg gevoerd te worden met Oosterhout en Dongen. Uitgangspunten bij deze
regionale afstemming zijn: milieuvriendelijk, diervriendelijk, innovatief.

2.4 Afvalstoffen en reiniging
•
•
•
•
•
•
•

Handhaven van het principe dat de vervuiler betaalt.
Er komt een beter tarief voor eenpersoonshuishoudens.
Bevorderen van het scheiden van het afval aan de bron. Bijvoorbeeld door het
verzamelen van drinkkartons en blik. Hoe beter burgers scheiden, hoe lager de
kosten zijn. Het voordeel moet aan de burgers toekomen.
Afval is grondstof. Bevorderd moet worden dat bedrijven elkaars afvalstoffen
kunnen gebruiken.
Opruimen van afval in de openbare ruimte. De burger blijven wijzen op het gebruik
van afvalbakken. Op meer plaatsen afvalbakken plaatsen.
Uitbreiding van de openstelling van de milieustraat of deze variabeler maken. Ook
eens op een middag of een avond en op zaterdag langer open.
Samenwerken met de milieuafdelingen van omliggende gemeenten.

2.5 Verkeer en vervoer
De uitgaven voor infrastructuur kunnen niet langer gedekt worden uit de reserves. De
uitgaven voor deze kerntaak moeten in de lopende begroting zijn opgenomen. Indien
nodig komt er een nieuw plan dat past bij het economisch beleidsplan en de
detailhandelsvisie.
•
•
•
•
•
•

Verkeersveiligheid altijd voorop stellen. We willen nul verkeersslachtoffers. “Maak
van de nul een punt.”
Het onderhoud aan straten en wegen moet beter en volgens een duidelijke
prioriteitenlijst.
Vanwege nieuwe wijken en bedrijven streven wij naar een zuidelijke toegang tot het
NS-station.
We willen dat elk kwartier een trein vertrekt in elke richting. De gemeente maakt
zich daarvoor sterk in de onderhandelingen met de NS.
De gemeente moet de veiligheid van fietsers en voetgangers prioriteit geven.
Het lijkt erop dat de provinciale weg N282 tussen Hulten en de Vijf Eikenweg wordt
verdubbeld. Voor Rijen is dit geen goede zaak. De weg wordt dan een sluiproute
voor de A58 en we krijgen verkeersoverlast in Rijen. Dat willen we niet.
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2.6 Veiligheid
Veiligheid krijg je niet alleen door criminaliteit te bestrijden. Een veilig gevoel heeft ook
betrekking op de afwezigheid van overlast, de inrichting van de openbare ruimte, de
verlichting, de hulpverlening, het aanspreken van ouders, het spijbelbeleid etc. Dus moet
er een goede samenwerking zijn tussen de gemeente, de politie, het OM, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bewoners, om zo te komen tot een integraal
veiligheidsbeleid. De oprichting van de Nationale Politie mag niet tot gevolg hebben dat er
minder aandacht is voor veiligheidsknelpunten. De wijkagenten moeten blijven, bereikbaar
en betrokken.
•
•
•
•

•
•

•

Gemeentebelang wil dat overtreders van de regels worden aangepakt.
Burgers hebben ook een rol ten opzichte van elkaars veiligheid. De gemeente moet
hen daarin ondersteunen.
Boa’s worden meer zichtbaar in de dorpen. Zij zijn er als het nodig is.
Aanpakken van overlast door hangjongeren. Daarbij is het belang dat deze
jongeren iets wordt geboden waar zij zich in kunnen vinden. Bezien moet worden of
er hangplekken kunnen komen waar jongeren graag zijn en waar andere burgers
geen last van hun aanwezigheid ondervinden. Jongerenwerkers maken het
jongerencentrum aantrekkelijk voor verschillende groepen jongeren.
Meer aandacht voor externe veiligheid, o.a. bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor.
Ouderen ervaren meer onveiligheid dan anderen. Dat wordt beïnvloed door o.a. de
krant en de tv. We moeten dit niet bagatelliseren, maar een aanpak zou kunnen zijn
om jongeren en ouderen bij elkaar te brengen. Als zij ‘s avonds samen naar buiten
gaan, horen ze van elkaar hoe men elkaar ervaart. Inleving helpt.
De gemeente moet haar leidende rol van veiligheidscoördinator meer en duidelijker
oppakken.
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3 Onderwijs en jeugdzorg
De jeugd heeft de toekomst. Dat klinkt ouderwets, maar in de ogen van Gemeentebelang
is deze uitspraak op dit moment actueler dan ooit. De jongeren zullen moeten inspelen op
de veranderende maatschappij door goede scholing, participeren, bewust naar de
toekomst kijken en vooral: ze moeten weten dat hun mening telt! De gemeente helpt
hierbij door te faciliteren en informeren.

3.1 Onderwijs
Initiatieven als de Brede School geven jongeren kansen om hun horizon te verleggen. Dit
concept biedt mogelijkheden om vroeg- en voorschoolse educatie, onderwijs, opvoeding,
kinderopvang, ontspanning en zorg te verbinden. Hierdoor kunnen startverschillen,
bijvoorbeeld door taalachterstand, worden verkleind. Kinderen kunnen er hun talenten
ontdekken en ontwikkelen. Dit concept heeft meer kansen als scholen en instanties nauw
samenwerken. De gemeente moet daarbij een stimulerende en coördinerende rol spelen.
Maar er zijn ook jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. De gemeente heeft de taak
om vanaf 2014 passend onderwijs te faciliteren. Leerlingen die extra aandacht nodig
hebben zullen straks zoveel mogelijk op de eigen school of op een school in de buurt
moeten worden opgevangen en begeleid.
Veel scholen in de gemeente zijn al vernieuwd en voor andere scholen staan
vernieuwingen op het programma. De Brakken zal worden verbouwd, terwijl basisschool
De Kring gaat verhuizen naar de jonge woonwijk Vliegende Vennen. Gemeentebelang
heeft zich sterk gemaakt voor de verplaatsing van deze school. Het is een logische stap
om voor De Kring een nieuwe school te bouwen op een nieuwe locatie waar in de
toekomst veel jeugd zal opgroeien. Gemeentebelang wil dat de plannen doorgaan, waarbij
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in goed overleg met betrokkenen en omwonenden naar de juiste plek en vormgeving
gezocht moet worden.
Daarnaast dienen we samen, schoolbesturen en gemeente, zorg te dragen voor optimaal
onderwijs. Inmiddels is bekend geworden dat er meer geld beschikbaar komt voor het
onderwijs om extra leerkrachten in te zetten. Er moet gekeken worden wat dit voor onze
scholen betekent. Wij mogen hier geen kansen laten liggen. Met een goede
samenwerking tussen de scholen, hun besturen en onderwijzend personeel moet dit
efficiënt aangepakt worden, zodat er geen onderwijstijd verloren gaat aan procedures die
lang lopen en de scholen extra tijd kosten. De gemeente heeft hierin een duidelijke
faciliterende en ondersteunende rol.

3.2 Jeugdzorgtaken
Bovendien krijgt de gemeente straks van het rijk een aantal jeugdzorgtaken. Het
continueren van de voorzieningen, het professioneel aanpakken van de taken die de
overheid aan de gemeente overdraagt en de kwetsbaarheid van deze groep maken dat dit
thema alle aandacht verdient. Het bundelen van betrokken organisaties tot een
coördinerende basis zal helpen om de jeugdzorg in onze gemeente efficiënt, betrokken en
wendbaar te maken.

3.3 Jeugd en veiligheid
Jeugd moet de ruimte hebben om onder goede omstandigheden op te groeien. In onze
gemeente moeten dan ook veilige speelplekken zijn, ruimte om een balletje te trappen en
sportmogelijkheden. Beoefening en beleving van muziek, kunst, cultuur en natuur dragen
bij aan zowel ontspanning als ontwikkeling. Het particulier initiatief voor een
kinderboerderij in Rijen ondersteunen we daarom van harte.
Activiteiten in tal van jeugdverenigingen voor sport en spel en die in bijvoorbeeld de A16
geven jongeren de mogelijkheid om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten, samen dingen
te ondernemen.
Veilige fietsroutes naar scholen en sportaccommodaties zijn van belang voor opgroeiende
kinderen. In Rijen zijn veel onveilige situaties: de voorrangsregels voor fietsers zijn niet
overal helder, de situatie op het Raadhuisplein is onoverzichtelijk, er zijn altijd problemen
bij de oversteek bij de kerk Mariastraat/Hoofdstraat. En dan hebben we nog de
spoorwegovergangen en het kruispunt Constance Gerlingsstraat/Stationsstraat, om er
maar een paar te noemen. Die situaties moeten aangepakt worden voor er (meer)
ongelukken gebeuren!
Oudere jongeren gaan ook graag samen op stap. Betrouwbare horecagelegenheden,
gecontroleerd door de gemeente, geven deze jongeren de kans om op verantwoorde wijze
dicht bij huis uit te gaan. Goede voorlichting aan ouders en jongeren over bijvoorbeeld de
gevaren van alcohol en het gebruik van verdovende middelen en XTC blijft belangrijk. Om
jongeren veilig thuis te laten komen wil Gemeentebelang een nachtverbinding met de
omliggende steden.
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Overlast (zoals duidelijk werd in onze Rapportage over overlastmeldingen in de gemeente
Gilze en Rijen) wordt niet getolereerd. En dat betreft niet alleen overlast door jongeren.
Het aanpakken daarvan moet meer zijn dan hier en daar een waarschuwing geven.
Oorzaken moeten worden aangepakt. Verplaatsen van de problemen is geen oplossing.
Samen met de jongeren kan de gemeente kiezen voor een adequate aanpak. Mocht de
gekozen aanpak niet werken of als er geen oplossingen te vinden zijn, dan is
Gemeentebelang voorstander van een zero-tolerancebeleid.

3.4 Aandachtspunten
•
•
•
•
•

Efficiënt en met zorg uitvoeren van de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied
van jeugd. Inzetten op preventie, passend onderwijs, gezonde leefstijl en
begeleiding naar werk.
Problemen uit ons Rapportage over overlastmeldingen in de gemeente Gilze en
Rijen dienen opgelost te worden.
Zorg dragen voor veilige fietsroutes naar scholen en sportaccommodaties.
Verplaatsing basisschool De Kring, vernieuwbouw De Brakken moet uitgevoerd
worden volgens huidig schema. Gebouwen moeten aan alle hedendaagse eisen
voldoen: bouwtechnisch, onderwijskundig, gezondheidskundig en milieutechnisch.
De gemeente heeft een faciliterende rol voor scholen zodat geen onderwijstijd
verloren gaat. We moeten er alles aan doen om te bevorderen dat leraren en
andere betrokken professionals hun werk goed doen.
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4 Zorg en welzijn
Voor inwoners belangrijke thema’s als gezondheidszorg (AWBZ), jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden straks direct door de gemeente
uitgevoerd. Dit is het gevolg van de decentralisaties vanuit het rijk naar de gemeenten.
Maar daarbij worden de budgetten gekort en daardoor staat de gemeente voor een grote
opgave. Gemeentebelang beschouwt deze operatie als een katalysator om te hervormen,
met nadruk op zorg en welzijn, op maat en in samenwerking met burgers,
maatschappelijke organisaties en buurgemeenten.

4.1 Zelfredzaamheid en samenwerking
Goede zorg is het vakbekwaam ondersteunen van de kwaliteit van leven, waarbij mensen
de regie over hun eigen leven blijven voeren. Goede zorg is ook het bevorderen van de
zelfredzaamheid van mensen en het versterken van banden in de samenleving.
Gemeentebelang vindt dat zorg in de eerste plaats moet ondersteunen in de thuissituatie,
zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. En als dat niet meer kan, dan moet
zorg worden geboden in een veilige omgeving waar dat wel kan: zorg en aandacht van
zorgprofessionals, eigentijds, deskundig en betrokken.
Bij de zorgverlening zijn veel partijen betrokken. Daarom is een goede afstemming en
samenwerking tussen die partijen essentieel. Gemeentebelang kiest daarbij voor een
centrale positie van een onafhankelijke zorgcoördinator, al dan niet organisatorisch
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ingebed in de gemeentelijke organisatie. Deze zorgcoördinator kent de persoonlijke
situatie van de zorgvrager en de verschillende aanbieders van de zorg. Op deze wijze
blijven we verzekerd van maatwerk in de zorg tegen acceptabele kosten.
Het maatwerk, waar we als Gemeentebelang in geloven, kunnen we versterken als we
veel samenwerken met ervaringsdeskundigen. Die kunnen als professionals optreden bij
het keukentafelgesprek maar ook als vertegenwoordigers in de Wmo-raad en bij het
meldpunt voor klachten over de Wmo.

4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo-raad moet versterkt worden en een echte rol gaan spelen bij de beoordeling van
het beleid. Die raad zal gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen geven aan het
college en indien nodig aan de gemeenteraad. De Wmo-raad zal alleen mogen bestaan uit
zorgvragers of vertegenwoordigers daarvan. Die kunnen van een seniorenvereniging zijn,
van het lokaal steunpunt mantelzorg, van het gehandicaptenplatform of bijvoorbeeld
bestaan uit cliënten van bijvoorbeeld de GGZ. Zorgaanbieders hebben in de Wmo-raad
geen rol.
We moeten zwaar inzetten om samen de kanteling te maken naar een maatschappij
waarin burgers en de overheid samenwerken om zorg te realiseren. Dat kan alleen maar
slagen als we alle groepen erbij betrekken die van de Wmo gebruik maken.
Gemeentebelang wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor klachten over zorg.
Deze klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen bij nieuwe aanbestedingen.

4.3 Aandachtspunten
•
•
•
•

Zorg moet in de eerste plaats ondersteunen in de thuissituatie, zodat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen wonen.
De gemeente moet altijd een basis bieden. Als mantelzorgers het even niet kunnen
en als het thuis niet meer kan in een veilige omgeving, moet de gemeente zorgen
dat zorg geboden wordt, eigentijdse en met de aandacht van zorgprofessionals.
Samenwerking is het sleutelwoord. Er is per hulpvrager één zorgcoördinator met
één integraal plan. Zorgaanbieders worden geselecteerd op het leveren van
maatwerk.
De afhandeling van klachten gebeurt laagdrempelig, professioneel en onafhankelijk
van de aanbieders.
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5 Ondernemen en participeren
De decentralisatie van taken en bevoegdheden vanuit het rijk naar de gemeenten heeft
naast zorg betrekking op gemeentelijke activiteiten op het terrein van werk en inkomen
(De Participatiewet per 1-1-2015). Deze wet voegt de huidige wet Werk en bijstand, de wet
Sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong (inkomensregeling voor
gehandicapte jongeren) samen.

5.1 Iedereen doet mee
In de economie en in het arbeidsmarktbeleid is participatie leidend. Iedereen doet mee.
Willen burgers kunnen participeren, dan moet er voldoende bedrijvigheid zijn.
Gemeentebelang is er daarom voor dat één wethouder verantwoordelijk is voor zowel de
lokale economie als het arbeidsmarktbeleid. Deze zorgt voor regionale samenwerking met
buurgemeenten, werkgevers, onderwijs, UWV en sociale werkplaatsen. Gemeentebelang
kiest daarmee voor een innovatieve invalshoek: een integrale aanpak van economisch én
sociaal beleid. Uitgangspunt is daarbij de huidige en de te verwachten vraag op de
arbeidsmarkt, zodat vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten. Scholing en opleiding
spelen daarbij een cruciale rol.
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5.2 Kansen voor ondernemers
Het nieuwe beleid dient organisatorisch en financieel verankerd te worden. Wij pleiten
voor één Ondernemersloket en één loket Werk en inkomen, met gestandaardiseerde
informatiestromen en ICT-systemen. Onnodige regels en procedures dienen te vervallen,
maar dit mag nooit ten koste gaan van de individuele aanpak.
In deze tijd van snelle groei, van startende ondernemers en zzp’ers, wil Gemeentebelang
bedrijvigheid aan huis stimuleren en initiatieven in en rond bedrijfsverzamelgebouwen
faciliteren. De bestaande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen dienen integraal en
op regionale schaal opnieuw beoordeeld te worden. Nagegaan moet worden of die
voorzieningen ook op termijn aan de gewenste eisen voldoen of dat met microplanning
nieuwe ontwikkelingen in gang moeten worden gezet.

5.3 Aandachtspunten
•
•
•
•
•

De gemeente werkt regionaal samen met werkgevers, onderwijs, UWV en sociale
werkvoorziening.
Er is een integrale aanpak van economisch en sociaal beleid.
De vraagkant van de arbeidsmarkt staat centraal.
De gemeente stimuleert, faciliteert en verlaagt drempels, door informatie en ICT te
standaardiseren zonder dat dit ten koste gaat van de individuele aanpak.
De gemeente stimuleert en faciliteert bedrijvigheid aan huis, in
bedrijfsverzamelgebouwen en op bedrijventerreinen.
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6 Ontspanning en cultuur
Want waar je woont, moet het goed zijn! Ontspannen is daar een belangrijke factor in.
Binnen onze gemeente hebben wij veel om op dat gebied te koesteren. In de directe
omgeving is veel groen, er zijn bossen, parken en pleinen, speelterreinen, fiets- en
wandelmogelijkheden, in Rijen daarbij recreatiegebied Wolfsweide.

6.1 Voorzieningen
Maar ook zijn er in onze gemeente veel sport- en recreatievoorzieningen die niet alleen
zorgen voor een sportieve activiteiten, maar ook plezier en gezondheid opleveren voor
jong en oud. We mogen in Rijen trots zijn op een bloeiende scoutingvereniging, de actieve
vereniging Spiridon, een gewaardeerd zwembad en een prachtige voorziening als
Sportpark de Leemput! Ook de vele grote en kleine verenigingen verdienen zorg en
aandacht. Deze clubs draaien vaak volledig op vrijwilligers en de gemeente moet hun
inspanningen faciliteren en verzekeren, vrijwilligers in hun werk adviseren en begeleiden.
Gemeentebelang vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente bijdragen levert aan de
professionalisering van vrijwilligers.
Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, dus ook aan het
verenigingsleven. Dat geldt ook voor de kinderen van mensen met minder inkomen. De
gemeente zoekt daarvoor in samenwerking met verenigingen oplossingen.
Het cultureel centrum de Boodschap speelt een belangrijke rol in Rijen. Niet alleen als
ontmoetings- en activiteitenruimte, maar ook op cultureel gebied. De Boodschap biedt een
gevarieerd programma aan optredens en ruimte voor tal van activiteiten. Dat moet
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behouden blijven, ook in moeilijke tijden. Mocht privatisering beter blijken dan een fusie
met de Schakel, dan is dat voor Gemeentebelang bespreekbaar. Uitgangspunt blijft
daarbij dat CC de Boodschap zijn doelstellingen kan waarmaken.

6.2 Doelgroepen
Iedereen wil tot op hoge leeftijd actief blijven. Ze willen bezig blijven, bewegen, nieuwe
dingen leren, elkaar ontmoeten. Ouderenorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Ze
hebben samen Sportpark de Leemput tot een succes gemaakt. Nu de vergrijzing
toeneemt, moet de gemeente de input van seniorenverenigingen, vrijwilligersorganisaties
en particuliere initiatieven optimaal benutten en ondersteunen.
Daarnaast is het van belang om iedereen, ongeacht de leeftijd, te betrekken bij sportieve,
ontspannende en educatieve activiteiten. Niet alleen de jeugd, maar iedereen, ook de
minima, moet deel kunnen nemen. Daarnaast staat Gemeentebelang achter initiatieven
om langdurig werklozen door middel van sportactiviteiten weer te laten wennen aan het
maatschappelijk ritme van de samenleving.
Voor jongeren tussen 4 en 16 jaar blijkt dat het regisseren van de samenwerking tussen
onderwijs, sport en cultuur werkt. De combinatiefunctionarissen hebben hun nut bewezen
en wij stimuleren voorzetting hiervan. Het format en de werkwijze van deze functionarissen
moet men niet alleen inzetten voor huidige combinatie onderwijs en sport maar ook
uitbreiden in combinatie met muziek, dans, vormgeving en cultuur met vanuit deze
disciplines toegeruste functionarissen.

6.3 Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt een Kinderboerderij in Rijen.
Spiridon krijgt een kunststof atletiekbaan.
De Boodschap is de belangrijkste cultuur- en ontmoetingsruimte in Rijen.
Plaatselijke initiatieven op het gebied van sport, cultuur en educatie worden
ondersteund, zo nodig ook financieel.
De gemeente voert een actief beleid om sport, recreatie en educatie voor iedereen
mogelijk te houden.
In Rijen blijft een zwemaccommodatie die voldoet aan hedendaagse gebruikseisen.
De gemeente adviseert en ondersteunt verenigingen bij de inzet van vrijwilligers.
De werkwijze met combinatiefunctionarissen wordt gecontinueerd en uitgebreid.
Samen met seniorenverenigingen stimuleert de gemeente dat ouderen blijven
meedoen.
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7 Duurzaamheid en milieu
Gemeentebelang is van mening dat de gemeente zich sterk moet maken om onze
leefomgeving zo goed mogelijk te beheren en te ontwikkelen voor de komende generaties.
Want ook voor de toekomst geldt: waar je woont, moet het goed zijn.

7.1 Duurzaamheid
Duurzaamheid is van belang voor veel zaken die de kwaliteit van het leven beïnvloeden:
leefomstandigheden, milieu, woning, woonomgeving, voeding, voorzieningen, werk,
gezondheid, inkomen, welzijn, ontspanning, vervoer enz. Al deze vormen van
duurzaamheid moeten verankerd worden in onze manier van denken en doen. Door
toetsingscriteria te ontwikkelen kan dit gerealiseerd en gemeten worden. Plannen moeten
verantwoordelijkheid, duurzaamheid, zelfstandigheid én sociale samenhang bevorderen.
Hiermee stimuleert de gemeente het milieubewustzijn, vermindert de verspilling van
materiaal (minimaal gebruik grondstoffen en maximaal hergebruik afval), wordt recycling
en gebruikmaking van natuurlijke energie bevorderd.
Om dit te bereiken moet iedereen mee kunnen doen. Duurzaamheid en milieu zijn zowel
een individuele als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente moet de burgers
informeren of laten informeren over de snelopvolgende ontwikkelingen op dit gebied.
Vervolgens kunnen deze burgers zelf een bijdrage leveren aan milieu en duurzaamheid.
Te denken valt aan de ontwikkeling van wind- en zonne-energie, maar ook de invoering
van aardwarmtesystemen. Zo mogelijk krijgen burgers subsidie.
Met energie moeten we zo schoon en efficiënt mogelijk omgaan. Op basis van de huidige
kennis is Gemeentebelang tegen het winnen van schaliegas. De milieueffecten en de
risico’s zijn vooralsnog te groot. De gemeente gaat de gemeentelijke energieambitie
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verwoorden zoals de gemeente Texel dat in haar nota Duurzaam Texel al eerder deed.
Daarnaast moet er samengewerkt worden met groepen zoals Energie Gilze Rijen, met
energiecoöperaties en met initiatieven op het gebied van glasvezel en isolatie.
Bij de ontwikkeling van een visie op een duurzame toekomst voor Gilze en Rijen zouden
enkele van de hieronder geschetste innovaties een rol kunnen spelen. We hebben ze
ontleend aan Urgenda. Dat is de website van de op dit moment belangrijkste
duurzaamheidsgroep van Nederland onder leiding van Jan Rotmans, hoogleraar
Duurzaamheid en transities aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. De ideeën zijn:
• de ontwikkeling van een duurzame en schone economie: schone energie (zon,
aardwarmte, bio-afval); afval wordt grondstof; men gebruikt geen olieproducten
meer, maar bijvoorbeeld bioplastics; er komt een nieuwe maak- en kenniseconomie
waarbij men woont, werkt en leert in kleine verbanden, waarin men samenwerkt bij
energieopwekking, voedselproductie, zorg voor elkaar, verzekering en financiering.
• de ontwikkeling van het nieuwe wonen: gebouwen worden energiefabriekjes die
warmte, koeling en elektriciteit leveren; Gilze en Rijen wordt energieneutraal; in
onze gemeente bouwt men alleen nog met hernieuwbare grondstoffen en uiteraard
in, met en nabij het groen.
• de ontwikkeling van duurzaam vervoer en verkeer: beperking van eigen vervoer,
men neemt deel aan vervoerspools (greencars), bij voorkeur in kleine elektrische
auto’s; men werkt met flexibele werktijden, ook thuis, waardoor files verdwijnen.
• de keuze voor duurzaam voedsel: plantaardig, duurzaam geteelde vis, algen,
duurzame eiwitten, en alles bij voorkeur uit de eigen regio.
De gemeente onderzoekt voortdurend hoe deze of andere innovaties op het gebied van
duurzaamheid kunnen worden gerealiseerd en gestimuleerd.
Inzake duurzaamheid heeft de gemeente niet alleen een stimulerende rol, maar ook een
voorbeeldfunctie. De gemeente vervangt om te beginnen onder meer versneld de
energieslurpers in de openbare verlichting door energiezuinige led-lampen. Dit verbetert
bovendien de veiligheid en beperkt de onderhoudswerkzaamheden.

7.2 Natuur en milieu
Ook het milieu mag niet uit het oog verloren worden. Gemeentebelang wil dat de
gemeente de kennis van verenigingen die zich inzetten voor natuur en milieu binnen onze
gemeente beter benut. Een adviesrol zou weggelegd kunnen zijn voor de Natuur- en
landschapsvereniging. Het verder uitbouwen van afvalscheiding is eveneens noodzakelijk
om hergebruik van materialen als glas, plastic en blik te bevorderen. De gemeente heeft
hierin niet alleen een leidende rol, maar ook een voorbeeldfunctie.
De groene leefomgeving van onze gemeente moet gekoesterd worden. Een zorgvuldig
kapbeleid, aanplant van nieuw groen ook op braakliggende terreinen, een duurzame
beplanting bij de entrees, plantsoenen en groenstroken dragen bij aan een fijne
leefomgeving. Milieuvervuiling zoals uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof en geluidsoverlast
dienen blijvend beperkt te worden. In Rijen vragen de volgende zaken om een aanpak:
• De ondertunneling van de spoorwegovergang Vijf Eikenweg,
• Geen verbreding van de N282 vanwege de aanzuigende werking vanaf de A58 en
de verwachte overlast in de kern Rijen,
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•
•

Terugdringen van de overlast van vliegverkeer.
Terugdringen van gevaarlijk vervoer en geluidsoverlast in de spoorwegzone.

7.3 Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•

Adviesfuncties creëren voor verenigingen om kennis en kunde te delen.
Uitbouwen afvalscheiding.
Groen in onze gemeente duurzaam inrichten en behouden.
Opstellen energieambitie.
Blijvende aanpak milieuvervuiling.
Voorbeeldfunctie van de gemeente versterken op het gebied van duurzaamheid en
milieu.
Overschakeling naar groene energie en geen schaliegaswinning.
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8 Bestuur en organisatie
Gemeentebelang wil naar een meer eigentijdse en flexibeler bestuurlijke inrichting van
onze gemeente. De tijden zijn veranderd: het gemeentebestuur, de gemeenteraad en al
diegenen die invloed hebben op het reilen en zeilen binnen onze gemeente zullen mee
moeten groeien met de nieuwe realiteit: de veranderingen in de communicatie. De manier
van communiceren is veranderd door de sociale media. Denk aan Facebook, LinkedIn,
Twitter, sms, blogs en de invloed van zogenaamde reaguurders.

8.1 Nieuwe spelregels
Allereerst moet onderzocht worden of de voor inwoners weinig te beïnvloedbare
commissie- en raadsvergaderingen op een andere, modernere wijze ingevuld kunnen
worden. De strak ingevulde vergaderingen geven weinig ruimte voor inwoners om een
reactie of mening te geven. Het blijft nu bij een inspreekmoment zonder ruimte voor
discussie of voor hoor en wederhoor. Ook pleit Gemeentebelang voor een variatie in de
vergaderplaats. De mogelijkheid om bijvoorbeeld commissievergaderingen ook eens in
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een andere kern te laten plaatsvinden kan de betrokkenheid van bewoners vergroten. Ook
de cultuur van de vergaderingen zoals de spreektermijnen, het ontbreken van een echt
debat, de beperkte ruimte om samen een onderwerp uit te diepen en de wijze waarop de
agenda wordt vastgesteld is toe aan een nieuwe opzet.
Gemeentebelang wil daarnaast opener spelregels voor de besluitvorming. Binnen onze
gemeente is de speelruimte waarin besluiten worden genomen enorm groot. Het dualisme
heeft in Gilze en Rijen nooit voet aan de grond gekregen. Hierdoor kan de coalitie
enerzijds blindelings het college volgen, anderzijds blijkt op een ander moment dat een
onderwerp zonder randvoorwaarden al wordt uitgewerkt zonder dat de raad hier invloed
op heeft gehad. Dit leidt tot onduidelijkheid over de rol en de taak van de raad c.q. de
politiek. Dat moet anders en duidelijker.
• Een mogelijkheid is om de agenda van de commissievergaderingen anders in te
vullen in drie soorten: stukken die geen discussie vragen, die waarover nog een
politieke discussie mogelijk is en de meningsvormende stukken.
• Gemeentebelang stelt voor dat nieuwe beleidsstukken eerst besproken worden in
een meningsvormende commissie. Hier krijgen inwoners, professionals en externe
groepen de kans om hun mening te geven, vragen te stellen en discussie te
voeren.
• Daarnaast pleit Gemeentebelang voor themabijeenkomsten. Deze zijn vooral
bedoeld om iedereen, zowel inwoners als commissie- en raadsleden over minder
bekende zaken voor te lichten. Het voordeel is niet alleen dat het onderwerp goed
besproken is en er een draagvlak voor is gecreëerd. Door deze nieuwe wijze van
bespreken zal de behoefte aan een langdurige raadsdiscussie minder worden en
zal men sneller to the point komen.
• Daarnaast hecht Gemeentebelang aan een duidelijke en open rol van de inwoners.
Dat zijn ervaringsdeskundigen die zaken kunnen aandragen waardoor de
besluitvorming nog completer kan worden. Ook professionals moeten de kans
krijgen om hun kijk op zaken te kunnen geven.
• Het gemeentebestuur en ook ambtenaren hebben een belangrijke taak in het
opnemen, analyseren, verwerken en beargumenteren van de meningen en opinies
van onze inwoners in de besluitvorming.

8.2 Inspraak en draagvlak
Door meer ruimte voor meningsvorming, meer ruimte voor verdieping en meer ruimte voor
evenwichtige beslissingen zal er in de toekomst een breder draagvlak voor het
gemeentebestuur gecreëerd worden. Hierdoor kunnen bezwaren, beroepsprocedures,
onbegrip en ergernissen voorkomen worden.
Om inwoners de laagdrempelige mogelijkheid te bieden om hun mening te geven aan
raadsleden en het college stelt Gemeentebelang voor het eerste half uur van
vergaderingen in gesprek met burgers te gaan, desnoods door eerder te beginnen.
De gemeente wijst een ambtenaar aan die aanspreekpunt is voor klachten. Deze
coördineert de afhandeling.
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8.3 Inzet nieuwe media
De inzet van nieuwe media kan eraan bijdragen dat het draagvlak voor de politiek en voor
politieke besluiten wordt verbreed. Nog te weinig maakt de gemeente (ambtenaren en
politici) gebruik van LinkedIn, Facebook, Twitter, Blogs en andere nieuwe media
De content van de gemeentelijke website eist voortdurende aandacht. Wat willen burgers
weten? Is de manier waarop informatie wordt verstrekt de juiste? Worden video, foto’s en
illustraties efficiënt ingezet. Waarom kunnen aanvragen voor bepaalde producten niet via
de website? Kan er nog meer informatie ter beschikking worden gesteld? En doen we dat
zo aantrekkelijk, aansprekend en helder als mogelijk is?.
Alle vergaderingen, zowel die van de raad als die van commissies, kunnen tegenwoordig
op een eenvoudige en goedkope manier gestreamd worden, zodat iedereen alles kan
volgen en naluisteren.
Dit alles mag niet ten koste gaan van de informatievoorziening naar mensen die gewend
zijn traditionele media te gebruiken.

8.4 Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•

Afspraken maken zodat de rollen van raad en college helderder worden en er een
opener politieke cultuur ontstaat.
Modernere opzet van raad- en commissievergaderingen.
Er komen duidelijke richtlijnen voor de wijze waarop besluiten worden genomen.
Er komen themabijeenkomsten voor inwoners.
Professionals en ervaringsdeskundigen krijgen het woord en worden gehoord.
Raads- en commissieleden gaan voor (of aan het begin van) vergaderingen op een
laagdrempelige wijze in gesprek met burgers en vertegenwoordigers van
verenigingen, instellingen en bedrijven.
Er komt een ambtenaar die de afhandeling van klachten coördineert.
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9 Samenwerking
Gilze en Rijen moet Gilze en Rijen blijven. Maar Gemeentebelang hecht veel waarde aan
samenwerking. Samenwerking in de ruimste zin van het woord dus zowel
samenwerkingsmogelijkheden zoeken binnen onze gemeente als daarbuiten. Gelukkig
zijn er al diverse projecten, visies of samenwerkingsverbanden die gericht zijn op
samenwerking. Gilze en Rijen is hierin vooruitstrevend. Als het toekomstbeeld, de visie,
gereed is zullen er concrete stappen moeten worden genomen om de samenwerking in de
praktijk te brengen. Gemeentebelang wil laten zien welke kansen er zijn om samenwerking
in praktijk te brengen.

9.1 Samenwerking met andere gemeenten
Gemeentebelang is voorstander van samenwerking die past in de toekomstvisie zoals die
is opgesteld in de nota Wij zijn Gilze en Rijen. Hierin is het uitgangspunt dat de gemeente
Gilze en Rijen een zelfstandige gemeente blijft maar vanuit die positie nadrukkelijk de
samenwerking zoekt met de ons omringende gemeenten. De gedachte dat dit een
constructieve en duurzame samenwerking moet zijn ligt voor de hand. Geografische en
mentale grenzen mogen overschreden worden om onze zelfstandige positie als groene
gemeente tussen de grote steden Tilburg en Breda te waarborgen.
Op verschillende gebieden is samenwerking tussen gemeenten. Samen uitvoeren of
samenwerken bij de uitvoering van gelijkwaardige taken voor de hand. Op gebieden als
bedrijfsvoering, dienstverlening of op cultureel- sociaal gebied is door schaalvergroting of
efficiëntie veel te bereiken. Op het gebied van bedrijfsvoering valt te denken aan
personeel, inkoop, facilitaire zaken en huisvesting.
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9.2 Inwoners en gemeente
Samenwerking is ook een belangrijk uitgangspunt als het gaat om de contacten tussen
inwoners en de gemeente. Ook hier sluit Gemeentebelang zich aan bij “Wij zijn Gilze
Rijen”. Inwoners op tijd en duidelijk informeren, betrokkenheid initiëren en stimuleren door
klankbordgroepen, werkgroepen of informatieavonden is de basis om in de toekomst
projecten en problemen gezamenlijk op te pakken. Daarnaast dienen de sociale media
een belangrijke rol te gaan spelen in de informatievoorziening en de gemeentelijk website
dient up to date te zijn.

9.3 Aandachtspunten
•
•
•

Samenwerking zoeken met andere gemeenten met behoud van onze
zelfstandigheid.
Met inwoners samenwerken d.m.v. klankbord-/werkgroepen,
vrijwilligersorganisaties en spontane en particuliere initiatieven.
Contacten met beroepsgerichte organisaties als het GRIC, winkeliersverenigingen
en ZLTO optimaliseren.
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10 Financiën
De financiën van de gemeente kenmerken zich door het vasthouden aan een verouderd
en achterhaald model. In dat model wordt de uitvoering van grote projecten ten laste van
de reserves gebracht, daarbij speculerend op een latere aanvulling van die reserves
vanuit het grondbedrijf. Een model dat sinds de kredietcrisis van 2008 is achterhaald.
Gemeentebelang is tegen de speculatie met gronden en voor een nieuwe focus op de
kerntaken en de bijbehorende budgetten van de gemeente. De budgetten laten vanaf
2015 een aanzienlijk tekort zien. Hierbij is nog geen rekening is gehouden met de kosten
tengevolge van de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en
inkomen. En dan is er nog de opeenstapeling van projecten in de kern Rijen die nu tussen
wal en schip dreigt te vallen.

10.1 Begroot verstandig
De huidige situatie had kunnen worden voorkomen door tijdig te hervormen, door nieuwe
keuzes te maken. De gemeente moet een verstandig financieel beleid gaan voeren. Gilze
en Rijen moet in de top-50 van goedkoopste Nederlandse gemeenten blijven en geeft niet
meer uit dan er binnenkomt. De OZB wordt niet meer dan trendmatig verhoogd. Reserves
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dienen, net als vóór de vastgoedhausse, om onverwachte tegenvallers op te vangen zoals
de te verwachten frictiekosten als gevolg van de decentralisatie van zorg, werk en
inkomen. Investeringen in grote projecten moeten afhankelijk zijn van de grootte van de
kern en moeten ten laste komen van de lopende begroting. Op deze wijze zijn
toekomstige investeringen en vervangingskosten op een duurzame wijze geborgd in de
gemeentelijke begroting.
Als men eerder op deze wijze gepland en begroot had, was ook eerder gebleken dat er
transities in gang moest worden gezet naar een nieuwe gemeentelijke organisatie:
compacter, slagvaardiger en wendbaarder, minder uitvoerend en meer faciliterend.

10.2 Houd je aan de begroting
Gemeentebelang wil dat onze gemeente intensief samenwerkt met de burgers, hun
onderlinge verbanden en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.
Gilze en Rijen moet volledig ICT-proof zijn, zonder onnodig en omslachtig beleid en
opererend binnen de kaders van de lopende begroting. En daarbij mag geen hypotheek
gelegd worden op de toekomst. Pas dan is de financiële situatie van onze gemeente
gezond en hebben we blijvend ruimte om te investeren in wonen, werk, zorg en onderwijs.
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“Geen politiek is beter dan de doelstellingen die ze zich stelt”,
Henry Kissinger, Amerikaans politicus

Wel tien keer heb ik deze zin gelezen om te bevatten waarom de boodschap zo raak is.
Politiek en doelstellingen, daar gaat het in deze zin om, maar waarom voelt het zo
beladen? Doelstellingen is precies wat u gelezen heeft in ons partijprogramma 2014-2018.
Of uitgangspunten, een visie, streven naar betere omstandigheden, keuzes maken, maar
vooral, geen loze beloften of vage uitspraken. En daar zijn we bij Gemeentebelang sterk
in. Onze doelstellingen zijn eerlijk en duidelijk, we draaien er niet omheen.
”Geen politiek is beter dan de doelstellingen die ze zich stelt”. Gemeentebelang heeft zijn
doelstellingen en een betere partij om deze doelstellingen in de politieke arena van Gilze
en Rijen te verdedigen is er niet. Gemeentebelang heeft een team waar we trots op zijn,
met nieuwe jonge gezichten, veel vrouwen, uitstekende expertise en de jarenlange
politieke ervaring van onze oud-raadsleden en –wethouder, die op de achtergrond
aanwezig zijn. Kortom, Gemeentebelang toont hiermee niet alleen een degelijk
partijprogramma maar heeft ook de kracht om dit te verwezenlijken. Met uw stem kunnen
we aan de slag, we zijn er klaar voor!

Ariane Zwarts, fractievoorzitter en lijsttrekker Gemeentebelang
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