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Dagdromen op vakantie!
Tja, ook dat blijkt bij de rol van interim-
voorzitter te horen: het voorwoord bij de 
Nieuwsbrief. Het lijkt zo eenvoudig, maar 
ga er maar aanstaan.  
 
De bijdragen in deze Nieuwsbrief uit de 
fractie en de commissies geven een goed 
beeld van waar we allemaal mee bezig zijn. 
En dat is veel werk, heel veel, verricht door 
enthousiaste mensen die allemaal willen 
werken aan een prettige leefomgeving. 
Gemeentebelang is Gemeentebelang dank 
zij die enthousiaste groep mensen.  
 
Op 11 juli zijn we ook met z'n allen gaan 
flyeren. Gewoon een maffe actie om te laten 
merken dat we zelfs op vakantie nog aan 
ons dorp denken. En nu we het toch over de 
vakantie hebben: dat is een prima tijd om 
eens stil te staan bij wat je aan het doen 
bent. Is privé en zakelijk in evenwicht? 
Neem je genoeg tijd om je in zaken te  
verdiepen? 
 

 

 
 
En je zult zien, bij die reflectie komen allerlei 
ideeën op die je weer kunt gebruiken in de 
dagelijkse praktijk. Of je ziet in gemeenten in 
het buitenland gebouwen, voorzieningen, 
straatmeubilair, waarvan je denkt: goh 
misschien kunnen wij er ook wat mee.  
 
Ik hoop dat iedereen geniet van een prima 
zomer, al dan niet op vakantie maar met 
genoeg tijd en ruimte om te dagdromen. 
Dromen over Rijen, hoe het er nog beter 
kan: want waar je woont, moet het goed zijn! 
 
Veel plezier en tot september! 
 
Ingrid Scheifes,  
voorzitter a.i.  
Gemeentebelang 
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Bericht aan de leden 
Beste leden van Gemeentebelang, de 
zomer staat voor de deur, de kinderen 
krijgen gauw grote vakantie. En ook het 
politieke zomerreces is aanstaande. De 
fractie zal dit zeker verwelkomen, want er 
is veel gelezen, geleerd, bijgewoond, 
gewerkt, geregeld en gelukkig ook 
gelachen. Ik wens ze dan ook een fijne 
vakantieperiode toe. 
 
Toch kijk ik al even over deze periode heen. 
Na de vakantie staat het subsidiebeleid op 
de agenda. De bijeenkomsten en de 
enquête zijn dan achter de rug. We kunnen 
deze informatie dan meegeven aan de raad. 
Het in een vroeg stadium meenemen van 
inwoners in dergelijke processen is voor mij 
een echte meerwaarde geweest.  
 
Ook de nieuwe zwem- en 
sportaccommodatie moet in het najaar zijn 
beslag gaan krijgen. Hoe gaan we het doen, 
wat mag het kosten, hoe gaat het eruit zien? 
Ook hier heb ik gekozen voor een route met 
veel input tijdens het proces en dat wil ik 
graag op deze wijze blijven doen. 
 
In het najaar gaan we zien hoe het gaat met 
de kanteling. Ik blijf zo veel mogelijk be-
zoeken afleggen aan organisaties en 
instellingen om dicht bij de werkelijkheid te 
staan. Binnenkort loop ik mee met de 
maaltijdendienst en bezoek ik Vita. Maar  
 

ook de zorgboerderij Bella Vita ga ik binnen-
kort weer bezoeken. Ik vul zo de wat legere 
agenda de komende vakantieperiode met 
bijzonder waardevolle afspraken. Mocht je 
zelf een idee hebben waar ik zeker eens 
moet gaan kijken, laat het weten!  
 

 
Bezoek aan zorgboerderij ‘t Raakeind in Molenschot  
 
Ik wens iedereen een fijne en mooie zomer 
toe! 

 
Ariane Zwarts, wethouder 

 

Penningmeester gezocht 
 
We hebben een vacature voor een penningmeester.  Désiree heeft gewikt en gewogen 
maar ter wille van haar gezondheid moest ze kiezen. Helaas, maar zeer begrijpelijk, 
heeft ze besloten om het penningmeesterschap van de partij neer te leggen.  
 
Wie neemt de handschoen op en meldt zich aan als penningmeester (m/v)? Een goede 
inwerkperiode wordt gegarandeerd. Informatie kun je opvragen bij de voorzitter Ingrid 
Scheifes: 0161-223746 
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De ambtelijke samenwerking in de ABG-gemeenten 
 
De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau en Gilze en Rijen (samen 40.000 
inwoners) zijn bezig met een ambtelijke 
fusie. In november 2013 ondertekenden 
de drie colleges een verklaring waarin zij 
uitspraken eind 2015 de ambtelijke fusie 
van de organisaties rond te hebben.  
 
Die ambtelijke fusie heeft de afgelopen 
periode de nodige aandacht van de fractie 
van Gemeentebelang gevraagd. In een 
aantal bijeenkomsten zijn de financiële 
uitgangspunten besproken en afgesproken. 
Het is een eerste test als het gaat om de 
overeenstemming tussen de drie ge-
meenteraden. In de wandelgangen wordt 
veel gesproken en overlegd. Soms is er 
twijfel, zeker nu ook het financiële plaatje 
steeds helderder wordt en er afgesproken 
moet gaan worden hoe bijvoorbeeld de 
verdeelsleutel wordt voor de bijdragen van 
elke gemeente. Het is logisch dat onze 
gemeente, als grootste, de hoogste bijdrage 
gaat leveren. 
 

 
Maar dat Gilze en Rijen de grootste is, geeft 
bij de overige gemeenten soms ook een  
 
gevoel van meelopen met een grote broer! 
Dat dit niet zo is, kunnen wij wel vinden, 
maar we zullen er mee om moeten gaan dat 
die gevoelens er zijn. Voorlopig ligt de fusie 
op schema en zal deze per 1 januari 2016 
een feit zijn. 

Naar een eigentijdse democratische werkwijze 
 
Democratie is een belangrijk iets. Daar 
zijn we het allemaal over eens. Het is 
echter de vraag of de gemeente in staat 
is deze democratie ook invulling te 
geven.  
 
Aan het begin van deze coalitieperiode heb-
ben we afgesproken met alle partijen dat we 
om de tafel zouden gaan zitten om te be-
spreken hoe we de huidige manier van 
werken kunnen verbeteren. Het gaat daarbij 
om de organisatie van commissie- en raads-
vergaderingen. Hoe betrekken we ook de  
 

 
niet-raadsleden hierbij? En hoe zorgen we 
dat burgers bij de discussies kunnen 
inspreken? 
Gemeentebelang heeft hierover in het 
verkiezingsprogramma al een aantal 
uitspraken gedaan. Binnenkort komen de 
eerste voorstellen van de werkgroep die 
hiermee aan de slag is. Nicole is namens 
Gemeentebelang erbij betrokken. 
 
 
 
Johan Manders, fractievoorzitter 

  



Gemeentebelang Nieuwsbrief 2015-4,  juli 2015 4 

 
Ruimtelijke "perikelingen":  
Werk aan wegen en andere plannen 
 

 
 
In een vorige reguliere nieuwsbrief 
hebben we kort enkele lopende projecten 
besproken, waaronder de spoor-
problematiek, N282, glasvezel in het 
buitengebied en de terugkeer van de 
prikpost. Uiteraard lopen die dossiers 
ook door, maar in deze juli-nieuwsbrief 
lichten we graag enkele andere zaken 
toe. 
 
Rioolplan 
Er is een flink nieuw plan opgesteld door 
onze gemeente voor vernieuwingen aan de 
riolering. De komende jaren stoppen wij zo'n 
vijf miljoen euro 'onder de grond'. Een flinke 
investering, maar hier is voor gereserveerd 
en de lasten hoeven voorlopig niet omhoog. 
De rioolheffing in onze gemeente is met  
€ 130,- per jaar relatief goedkoop; in 
Dongen bij voorbeeld is het rioolrecht 80 
euro hoger. Met de vernieuwingen moeten 
we de verwachte gevolgen van de klimaat-
veranderingen beter aankunnen. Er is ook 
aandacht voor onderwijs over bewust 
watergebruik. Goed uitgewerkte plannen 
waar wij trots op kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
Raadhuisplein 
Er zijn een drietal goede opties om het 
Raadhuisplein te verbeteren. Helaas vergen  
ze alle drie een flinke investering, dus zullen 
wij goed moeten afwegen wat het beste plan 
is. Een testopstelling met eenrichtings-
verkeer (linksom) is op korte termijn een van 
de mogelijkheden. 
 
Centrumplan 
Het centrumplan krijgt nog een kansje om 
alsnog tot ontwikkeling te komen. Na de 
zomer komen nieuwe plannen en zullen 
knopen doorgehakt gaan worden. Als we er 
niet uitkomen kan het altijd nog een mooi 
park worden. 
 
Mosstraat/OOR 
Er blijven helaas ongelukken gebeuren op 
het kruispunt van de Mossstraat met de 
rondweg. Dus kan het niet blijven bij wat 
extra borden en strepen op de weg. 
Gemeentebelang blijft aandacht vragen voor 
dit kruispunt. En dat geldt ook voor het 
kruispunt Stationsstraat/Spoorlaan-Noord. 
Dat zijn ons inziens de twee belangrijkste 
pijnpunten op het gebied van verkeers-
veiligheid. Aanpakken dus! 
De commissie Ruimte heeft zich de af-
gelopen maanden onder meer bezig  
gehouden met een aantal onderwerpen die 
al langer spelen: de geluidsschermen langs 
het spoor, de verbreding van de N282, de 
ontwikkelingen in een veebedrijf en de glas-
vezelbehoefte in het buitengebied. 
 
 
Pieter, Francesco en Dennis
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De Meicirculaire 2015 
 
De commissie Middelen is afhankelijk 
van de informatie die de gemeente 
verstrekt. En dat betekent dat op allerlei 
momenten in het jaar resultaten en 
verwachtingen worden gepresenteerd. 
Zie daar maar eens uit wijs te worden… 
Maar dat is onze commissieleden wel 
toevertrouwd! 
 
De commissieleden geven een overzicht: 
"Zo rond mei krijgen wij de jaarstukken van 
het voorgaande jaar. Dit is dus een terug-
blik. In de Jaarstukken 2014 werd ge-
sproken over een positief saldo van 
485.000 euro. Dan komt in juni de Pers-
pectiefnota voorbij. Dit is een vooruitblik van 
het college op het komende jaar (2016 dus). 
En dan heb je nog de Meicirculaire van de 
Overheid. Hierin worden de beschikbare 
financiën – Gemeentefonds - voor de ge-
meenten vastgesteld. Uiteraard hangt er 
veel af van deze informatie en daarom 
wordt hier reikhalzend naar uitgekeken."  
 
De Meicirculaire 2015 biedt geen vrolijk 
nieuws: "Naast vele specifieke uitkeringen 
is de ‘Algemene uitkering’ uit het Ge-
meentefonds de grootste post. We weten 
dat de Rijksoverheid aan het bezuinigen is, 
dus die Meicirculaire heeft veel invloed op 
de toekomstige financiële mogelijkheden. 
Het overzicht van de laatste Meicirculaire 
laat zien dat er minder geld van de overheid 

naar onze gemeente komt. Dit betekent dat 
wij als gemeente goed moeten nadenken 
over bezuinigingen, ombuigingen en ver-
anderingen. Daarnaast kan er ook voor 
gekozen worden om bepaalde projecten te 
faseren zodat het over een aantal jaren 
uitgesmeerd kan worden. Dat is geen 
gemakkelijke taak, maar het is wel een 
uitdaging om dusdanige criteria te 
formuleren waardoor de herverdeling of de 
pijn eerlijk verdeeld wordt." 
 

 
 
En dan doen de leden van de commissie 
Middelen nog een oproep: "Via de extra 
Nieuwsbrief roept onze wethouder Ariane 
Zwarts op mee te denken over nieuw te 
maken subsidiebeleid.  Een vorm van 
Burgerparticipatie die wij bij Gemeente-
belang altijd hebben onderstreept. Dus geef 
stem aan nieuwe ideeën." 
 
Marieke en Ben
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Decentralisaties, kanteling, zwembad en nog 
veel meer! 
 
Het afgelopen jaar is er in de commissie 
Samenleving, net als in de andere 
commissies veel aan bod geweest. Het 
rijk heeft zorgtaken overgeheveld naar 
de gemeente. Dat noemen ze "de drie 
decentralisaties" waarbij veel verant-
woordelijkheden weer worden door-
geschoven naar burgers. En dat laatste 
noemt men wel "de kanteling". Een hoop 
werk! 
 
De commissieleden melden: " Na het 
zomerreces vorig jaar zijn we meteen druk 
aan de slag gegaan met de 
decentralisaties. Iedereen heeft daar over 
gehoord en gelezen en we zijn blij te 
kunnen zeggen dat in onze gemeente tot nu 
toe de kanteling goed is gegaan!" 
 
"In het voorjaar van 2014 is gestart met de 
nieuwbouw van De Brakken en heeft de 
raad toestemming gegeven voor de start 
van de bouw van De Kring. De bouw van 
beide scholen loopt volgens plan en dat 
betekent dat volgend schooljaar alle 
scholen binnen Rijen er weer tiptop uitzien!" 
 

 
 
"Vorige maand heeft iedereen in de extra 
nieuwsbrief kunnen lezen dat we, en dan 
vooral Ariane en haar ploeg, druk bezig zijn 
met het nieuwe subsidiebeleid. De raad- en 
commissieleden zijn bij elkaar gekomen om 
over dit onderwerp te brainstormen tijdens 

een werkatelier en er is gesproken met 
diverse stichtingen, verenigingen en andere 
instanties. Maar ook jouw mening telt! Geef 
je mening op de site van Gemeentebelang. 
En help Ariane:  vul de enquête van de 
gemeente in op 
http://www.gfk.nl/onderzoeksubsidiebeleid." 
 
En dan vertellen ze over misschien wel 
(letterlijk) het grootste punt op de agenda 
van de commissie Samenleving, de nieuwe 
zwem/sportaccommodatie in De Vliegende 
Vennen: "Het mogen meepraten en 
beslissen over zoiets groots als een nieuw 
zwembad met sporthal is vrijwel uniek. We 
praten over een voorziening voor alle 
inwoners van Gilze en Rijen waar we met 
z’n allen nog 40 jaar gebruik van zullen 
maken. Dat is niet niks! Dat we überhaupt 
mogen praten over een nieuw zwembad is 
al heel wat. Daar zullen vele gemeenten 
jaloers op zijn. ' 
 
"Dat er een nieuw zwembad komt, daar is 
iedereen het over eens. Maar waar? Binnen 
de commissie Samenleving is veel 
discussie geweest over onder andere de 
locatie. Gemeentebelang vond met onze 
wethouder D’n Butter de beste locatie voor 
de combinatie zwembad/sporthal. Op 13 
juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor 
het zomerreces, heeft de raad beslist dat 
D;n Butter inderdaad de plek wordt voor het 
nieuwe zwembad." 
 
En ze blikken vooruit: "Na de vakantie 
zullen de inrichting van het Burgemeester 
Sweensplein, uiteraard het subsidiebeleid 
maar ook de voortgang van de decentrali-
saties en nog vele andere zaken besproken 
worden!" 

 
Johan, Marion en Nicole
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GB'ers lopen stage 
 

 

Zoals men in het weekblad (en op de 
website) kon lezen, startte Johan 
Manders deze actie met een 
werkervaringsstage als vuilnisman. Onze 
fractievoorzitter achter de vuilniswagen! 
 
 
Johan Manders: "Zo'n dag met de werkers 
van de Milieudienst meelopen was zeer 
interessant om te doen. Het was ook erg 
leuk om dicht bij de belevingswereld en de 
problemen van deze dienst te komen. Het 
heeft mij persoonlijk veel informatie 
gegeven over het ophalen van vuilnis, de 
kosten daarbij en de problemen. Ik ben blij 
dat mijn initiatief een vervolg gaat krijgen 
doordat andere leden van Gemeentebelang 
na de vakantie ook een dergelijke 
werkervaring op willen doen. Dat gaat 

gebeuren bij de gemeente, maar ook 
mogelijk bij verenigingen en bedrijven! 
Ideeën en uitnodigingen zijn welkom." 
 

 

 
 

“Rijen reist!” Laat zien waar je bent op vakantie 
 
Nog een paar weken en dan breekt ook in de gemeente-
politiek een rustige periode aan. Onze Gemeentebelang-
raadsleden kunnen dan na een jaar hard werken even 
bijkomen en genieten van mooie vakantiedagen. Nu is het 
natuurlijk prima vertoeven in Rijen, maar soms wil je wel 
eens even wat anders, toch? En dus trek je er op uit. 

 

Ben jij een trotse Rijenaar die deze zomer 
ons mooie dorp tijdelijk verlaat en ergens 
anders een mooie plek opzoekt? Of ga je 
nog een bijzondere dagtripje maken? Neem 
dan onze I-love-Rijensticker of het I-love-
Rijen-T-shirt mee, maak een foto en laat zo 
zien waar jij uithangt. Wie weet, win jij een 
leuke prijs met deze “Rijen reist!”-actie.Ben 
je niet in het bezit van zo’n sticker? Stuur 
ons dan snel een e-mail met je adres en je 
ontvangt een sticker in de bus. Onder die 

aanvragers worden bovendien tien gratis T-
shirts verloot!  

De foto’s kunnen uiterlijk tot 1 september 
gepost worden op onze facebookpagina of 
naar ons gemaild worden. De leukste of 
meest originele inzending krijgt van ons een 
leuke prijs! 
 
Waar je op vakantie gaat, moet het goed 
zijn. Maar waar je woont, het allerbest! 


