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Druk, druk, druk…  

 
Soms loopt alles anders dan we hadden 
verwacht. Nou, dat geldt ook voor 
Gemeentebelang. Niemand had verwacht 
dat er vijf raadsleden voor Gemeente-
belang in de raad zouden zitten en dat 
Ariane wethouder zou worden.  
 
Omdat Ariane wethouder werd en Marieke 
tijdelijk uit de running is, moest er op twee 
mensen meer een beroep worden gedaan. 
Onze voorzitter van de partij, Marion Patist, 
ging Marieke vervangen, maar dat betekent 
dat ze niet alle voorzitterstaken meer kan 
vervullen. Daarom hebben we afgesproken 
wat hand-en-spandiensten voor elkaar te 
verrichten. Vandaar, onder andere, dat ik dit 
stukje voor de nieuwsbrief schrijf en niet 
Marion. En om het nog ingewikkelder te 
maken zijn er ook nog mensen op vakantie. 
Die dachten dat in de nazomer en herfst wel 
zou kunnen: de coalitie zou dan zijn 
gesmeed, de raad aan het werk en dan ook 
weer wat ruimte voor jezelf. Marion is dus nu 
op vakantie: nog een reden dat ik dit stukje 
schrijf. 
 
In het bestuur hebben we afgesproken dat 
we met meer regelmaat een nieuwsbrief 
laten verschijnen. Tijdens de verkiezings-
campagne hebben we gemerkt dat we onze 
leden veel meer moeten betrekken bij 
Gemeentebelangzaken. Datzelfde geldt voor 
de ledenvergaderingen. Door er meer te 
houden, hoor je meer van elkaar en houd je 
elkaar op de hoogte. Volgende maand 
zullen we in het bestuur het communicatie-
plan heel veel werk van Dewi de Hoon 
bespreken en vaststellen. In de leden-
vergadering komen we daar uitgebreid op 
terug. Dan weet u wanneer u wat kunt 
verwachten. 
 
Verder zijn we druk bezig met de voor-
bereiding van de jaarmarkt. Het idee is weer 
geweldig en wie mee wil werken kan zich 
opgeven bij Dennis want die trekt deze kar. 
 
 

 
Zolang ik bij de politiek betrokken ben, heb 
ik nog nooit zo'n hectische tijd meegemaakt. 
Nieuwe mensen die zich aan het inwerken 
zijn, in de raad, in de commissies, in het 
bestuur, en met een nieuwe rol in het 
politieke landschap . Maar het is heerlijk om 
met zo'n grote, gezellige en deskundige club 
te mogen werken.  
 
Op 30 oktober hebben we onze leden-
vergadering. Kom ook, blik met ons terug op 
het eerste halve jaar en werk mee aan de 
toekomst van onze gemeente, want waar je 
woont, moet het goed zijn! 
 

Ingrid Scheifes

Uitnodiging  
algemene 

ledenvergadering 
 

Donderdag 30 oktober 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit. 
Aanvang 20:00 uur, 

in CC De Boodschap, 
ruimte 17. 

De agenda volgt nog. 
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"Perikelingen” uit de commissie Ruimte…" 
 
Met dit stukje willen we u bijpraten over zaken die aan de orde kwamen in de 
commissie Ruimte of waarover we als commissieleden zijn benaderd. 
 
De vraag is gesteld waarom de klussende 
ZZP'ers niet gewoon hun afval mogen 
wegbrengen naar de milieustraat. De klus-
bedrijven geven aan dat ze dit graag als 
service voor de klant willen doen, dat ze 
geen problemen hebben om dit te betalen 
maar dat ze de milieustraat niet op kunnen 
rijden met hun “klus-bus”.  
We hebben dit verhaal voorgelegd aan de 
wethouder. Kennelijk is het lastig om dit 
voor elkaar te krijgen omdat het onder 
andere te maken heeft met de vergunning 
waardoor men geen afval van bedrijven 
mag aannemen en met het uitgangspunt 
dat de afvalstoffenheffing gebaseerd is op 
het kostenneutraal verwerken van het afval. 
Uiteraard is dit teruggekoppeld naar de 
klusbedrijven. 
 
We zijn langs geweest bij “Den Overkaent” 
in Gilze. De eigenaar van deze siertuin wil 
graag een vergunning waardoor de tuin 
meer mogelijkheden gaat bieden voor de 
gemeente. Vooralsnog zijn deze plannen 
afgewezen. We houden contact met de 
eigenaar om de voorgang mee te bewaken. 
 
We hebben contact gehad met de stichting 
Juin rondom het “Juinpalijs”. De stichting 
Juin heeft besloten om dit jaar geen 
schaatsbaan te exploiteren, met name 
vanwege de hoge kosten en omdat er geen 
garantstelling komt vanuit de gemeente. De 
contacten met Juin lopen nog op dit 
moment. 
 
Het initiatief om een Speeltuintje Bongel-
akker te realiseren blijkt toch wel lastig te 
zijn. Binnen de buurt levert de eventuele 
komst nogal wat discussie op waardoor de 
speeltuin niet van de grond komt. Het 
initiatief is inmiddels weer teruggelegd bij 
het college. 

 
Rondom de Bloemaartsbeemd en de 
Roskamp zijn er problemen met het invullen 
van de openbare ruimte. Dit gaat onder 
andere over bomen die wel of niet weg 
zouden mogen of moeten. De denkrichting 

van de bewoners komt niet geheel overeen 
met wat de gemeente wil. Deze kwestie 
loopt op het moment. 
 
De locatie voor het zwembad wordt op dit 
moment vastgesteld. De Vliegende Vennen 
is de voorkeurslocatie, echter deze wordt 
niet door alle partijen gedragen. De 
wethouder heeft toegezegd dat er aan-
vullend onderzoek komt naar de drie 
locaties. 
 
De hiergenoemde zaken kwamen langs bij 
ons als commissieleden en die we hebben 
opgepakt. Zijn er zaken waarover u nog 
vragen heeft, bel, mail of spreek ons aan... 
 

Pieter, Francesco en Dennis 
_________________________________ 
 
Uit het blog van Francesco 
 
"Een raadslid gaat op reces en niet op 
vakantie omdat hij 24 uur per dag raadslid 
is"; aldus de burgemeester tijdens de 
laatste raadsvergadering...  
 
Tijdens mijn reces heb ik gemerkt dat reces veel 
wegheeft van vakantie: mijn 
mailbox had het rustig, zo ook 
mijn telefoon en er waren 
minder overleggen met de rest 
van de fractie. Stil heb ik echter 
niet gezeten: ik heb vooruit 
geblikt naar die zaken die gaan 
komen, rust genomen in de 
vorm van uitslapen en mijn 
zinnen verzet in de vorm van 
vakantie en een goed boek 
waar ik nog niet aan toe was 
toegekomen.  
 
Verontwaardiging was er deze vakantie ook (of moet 
ik toch reces zeggen), een vliegtuig dat (vermoedelijk) 
naar beneden wordt geschoten, mensen die op de 
vlucht zijn voor IS en rellen in Ferguson. Hoe wreed 
kan de mensheid zijn. Het zet de gemeentepolitiek 
in een ander perspectief. Het doet mij nadenken over 
de titel van het boek. 
Laat het reces maar eindigen, we gaan weer 
beginnen... 
 
Lees meer van Francesco op: http://www.beterams.nl/ 
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Raadscommissie Middelen 
 
Voor de vakantie heeft de commissie Middelen zich o.a. gebogen over drie belangrijke 
onderwerpen. Allereerst zijn de toekomstplannen voor het Asielzoekerscentrum (AZC) 
Prinsenbos besproken, ten tweede was de Perspectiefnota 2015 aan de orde en ten-
slotte de ambtelijke fusie tussen Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.  
 
Gemeentebelang heeft voor een humane 
opvang van de asielzoekers gepleit. We 
hebben benadrukt dat een goede com-
municatie over de opvang in het AZC 
Prinsenbos zeer belangrijk is.  
 
De financiën van de gemeente stonden 
centraal in de Perspectiefnota 2015. De 
geschetste financiële situatie is tot 2017 
redelijk positief te noemen. In 2018 is er een 
probleem, want dan zou de begroting 
zonder nieuwe maatregelen in het rood 
schieten. Gemeentebelang heeft op dat 
punt gewezen.   
 
De ambtelijke fusie tussen onze gemeente, 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau staat op 
de rails. Het is duidelijk dat efficiency in het 
project het belangrijkste doel is. Efficiency 
moet in ieder geval concreter gemaakt 
worden. Gemeentebelang heeft de 
navolgende vragen gesteld:  
− Op welke wijze worden de kaders 

gewaarborgd? 
− Gaat de gemeente akkoord met de 

(financiële) inbreng vanuit de andere 
gemeenten? 

− Worden extra kredieten voor de 
implementatie verwacht? 

− ICT-plannen zijn meestal kosten 
overschrijdend? Hoe wordt dat bewaakt? 

− Zijn de financiële gevolgen op 
personeelsgebied realistisch? 

− Gaat de nieuwe organisatie digitaal, 
flexibel en locatie-onafhankelijk werken? 
Wat zijn de gevolgen?  

− Hoe kan de dienstverlening dicht bij de 
burger blijven? 

Na de vakantie kwamen alle onderwerpen in 
een of andere vorm weer terug op de 
gemeentelijke agenda. De bestuurs-
overeenkomst met het COA in verband met 
de uitbreiding asielzoekerscentrum 
Prinsenbos. Nagenoeg alle vragen van raad 
en commissie waren verwerkt in de 
concept-bestuursovereenkomst. Financiën 
kwam bijvoorbeeld om de hoek kijken bij de 
bespreking van de Memo benchmark 
weerstandsvermogen. 
 
En in septemberperiode stond ook de 
vernieuwing van de APV (Algemene Politie 
Verordening) 2014 centraal. En hoewel de 
opdracht ‘schrappen en vereenvoudigen 
regelgeving’ was, heeft Gemeentebelang 
aangedrongen op zorgvuldige weging van 
de motieven om regels niet meer te 
hanteren. Ook ‘slapende’ regels kunnen 
plotseling geactiveerd worden, ook al zijn ze 
jarenlang niet gebruikt.  
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Raadscommissie Samenleving 
 
In de commissie Samenleving zijn verschillende complexe onderwerpen aan de orde 
gekomen. Het ging onder meer over de drie decentralisaties, het zwembad, de 
nieuwbouw van scholen en de kinderboerderij. 
 
De drie decentralisaties betreffen de 
nieuwe Wmo, de nieuwe Jeugdzorg die 
door de gemeente zelf moet worden 
ingekocht en de uitvoering van de 
Participatiewet. Deze laatste moet ervoor 
zorgen dat mensen opnieuw of zo lang 
mogelijk aan het arbeidsproces gaan deel 
nemen. Dit onderwerp is zelfs nog niet 
helemaal uitgewerkt. Dat moet deze 
maand helder gaan worden. Het mag 
duidelijk zijn dat op alle drie de terreinen 
het voor de gemeente alle zeilen bijzetten 
is. Rondom de Wmo gaat het nog het 
best. Daar heeft de gemeente goede 
ideeën over. Rondom jeugdzorg is Tilburg 
de zogenaamde inkoopgemeente. Onze 
gemeente beperkt zich tot een klein 
gedeelte van de uitvoering oftewel de 
eenvoudige, vaak preventieve zorg. 
 
Het zwembad is elke keer in de 
vergaderingen naar voren gekomen. Op 
dit moment speelt de locatiekeuze. 
Gemeentebelang heeft vragen gesteld 
over veiligheid en werkzaamheid van de 
school, naast beperking van de overlast 
voor de buurt uitgaande van de locatie 
Vliegende vennen. De andere twee 
locaties zijn voor ons ongewenst omdat 
het veel geld kost om die veilig te maken. 
Denk aan de rondweg die de kinderen 

over moeten, en ook aan de forse afstand. 
Dat betekent voor de locatie de Moerstraat 
zelfs uitval van gymles. Dat moet niet 
kunnen! 
 
De nieuwbouw van school de Brakken 
speelt ook. Op dit moment hebben we het 
krediet in bespreking dat nodig is om te 
verbouwen. Het feit dat de school ook nog 
een bestaand gedeelte heeft waar het 
mee in verbinding staat, maakt het 
complex. Daardoor zullen de nodige 
voorzieningen aangepast moeten worden 
wat extra geld kost. Toch gaat dit plan 
over niet al te lange tijd van start. Gelukkig 
voor zowel de school als de kinderen. 
De nieuwbouw van de school De Kring is 
gestart. De fundering is gestort en de 
bouw verloopt voortvarend. 
 
Tot slot nog de kinderboerderij. Men is 
hiervoor bezig om vanuit de gemeente een 
geschikte locatie te vinden. En de 
initiatiefnemers zijn bezig om alle plannen 
in te dienen en sponsoren te zoeken voor 
dit traject. Nicole heeft regelmatig contact 
met hen om de voortgang te bespreken. 
 

Nicole en Johan 
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De uitdaging is begonnen! 
De wittebroodsweken zijn voorbij, de zomervakantie achter 
de rug, er is geen ontkomen meer aan: het echte werk is 
begonnen! 

 

Na mijn aanstelling door de 
gemeenteraad heb ik heel 
veel felicitaties en succes-
wensen mogen ontvangen. 
Daarbij werd de vraag 
gesteld hoe het voelde om 
aan de slag te mogen gaan 
als wethouder voor 
Gemeentebelang. Ik kan 
iedereen verzekeren: zo 
voelt een sprong in het 
diepe! 

Veel belangrijke onder-
werpen spelen nu 
waaronder de gigantische 
operatie voor de 3 decen-
tralisaties. Hierdoor wordt 
burgerparticipatie bijzonder 
belangrijk en daarom is het 
prettig dat ik ook “vrij-
willigers” in mijn portefeuille 
heb. Ik heb daarom al veel 
zeer betrokken inwoners 
ontmoet die zich op vele 
gebieden inzetten voor 
iedereen in onze gemeente. 
Mijn doel is om zoveel 
mogelijk de verbindende 
factor te zijn om te zorgen 
dat we met elkaar de toe-
komst aan kunnen. Want 
iedereen telt mee! 

Het is goed dat Gemeente-
belang, met vijf zeer 
enthousiaste fractieleden en 
een wethouder, nu mee kan 
denken over gemeentelijk 
beleid. Uiteraard is dat een 
groot verschil als oppositie-
partij. Maar ook voor u, als 
lid van Gemeentebelang. 

Dit is onze kans om ons te 
profileren en te sturen. 
Heeft u een goed idee voor 
Rijen? Heeft u een ingeving 
hoe iets beter kan? Laat het 
ons weten! Samen kunnen 
we nog meer bereiken want 
waar je woont moet het 
goed zijn! 

Ariane 

Help mee op de jaarmarkt 
 
Dit jaar zal op dinsdag 21 oktober weer de jaarmarkt 
plaatsvinden. Daar willen we ons weer op een ludieke 
manier presenteren aan de bewoners van Rijen. 
 
We hebben al iets leuks in gedachten en daarvoor 
hebben we een pluche (sinterklaas) stoel nodig. Als je in 
het bezit bent van zo'n stoel en wij mogen die een dag 
lenen, laat het dan even weten aan Dennis van Loenhout 
via dvanloenhout@gmail.com 
 
Tevens zijn wij voor de jaarmarkt op zoek naar 
vrijwilligers. Kun je ons deze dag een handje helpen? 
Meld je dan aan bij Dennis. 
 


