Kom naar de 27e ledenvergadering!
Donderdag 21 april a.s. is het al weer tijd
voor de 27e Algemene ledenvergadering
van Gemeentelang. Twee jaar na het
grote succes bij de verkiezingen blijken
we goed op schema te liggen bij het
verwezenlijken van onze speerpunten.
Onze wethouder Ariane Zwarts gaat met
groot enthousiasme en daadkracht te
werk en de inzet van onze fractie- en
commissieleden blijft onverminderd
groot. Door goede samenwerking met
coalitiepartners kan veel worden bereikt
en zo wordt het waar we wonen, nóg
beter!
Ondertussen staat de wereld niet stil en
blijven er zaken op ons af komen, zaken die
het lokale ver overstijgen maar zeker ook
hun weerslag kunnen hebben op ons dagelijkse leven, onze gezondheid en onze
woonomgeving. Onderwerpen waaraan
vaak een grote en ingewikkelde problematiek ten grondslag ligt en waarbij het niet
altijd eenvoudig is om als fractie en bestuur
een eenduidig standpunt te ontwikkelen. In
de komende vergadering willen we in dit
kader met name twee punten onder uw
aandacht brengen: vluchtelingenopvang en
kernenergie
Vluchtelingenopvang
In onze gemeente hebben we al geruime tijd
ervaring met de opvang van asielzoekers.
Door de toenemende stroom vluchtelingen
zouden we het verzoek kunnen krijgen de
opvang uit te breiden. In de media hebben
we kunnen zien dat dit - vaak ook door gebrekkige communicatie - tot enorme commotie kan leiden. Mocht het onderwerp aan
de orde komen, dan willen we hier als partij
graag op voorbereid zijn.
Kernenergie
We bevinden ons hier in het zuiden relatief
dicht bij een aantal kerncentrales. Met name
die in België zorgen regelmatig voor vragen
over veiligheid. We hebben duurzaamheid
hoog in het vaandel staan, maar moeten we

Gemeentebelang Nieuwsbrief, april 2016

ons als lokale partij ook uitspreken over
kernenergie? Sluiten we ons aan bij gemeenten die aandringen op de sluiting van
bepaalde centrales? We vinden het belangrijk om hierover met u als leden op een vrije
en open manier te kunnen discussiëren en
zien er naar uit uw onbevangen mening te
horen.
En verder
Onze zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft nog geen resultaat gehad en
blijft dus onze aandacht houden. Wanneer u
een specifieke vraag heeft voor de ledenvergadering, dan zouden we u tot slot willen
vragen, indien mogelijk, deze vooraf te sturen naar onze secretaris Dennis van Loenhout, via dennis@gemeentebelang.org . Op
deze manier denken we u beter voorbereid
van dienst te kunnen zijn op de avond zelf.
Een speciaal woord van dank nog aan
Stefanie Heijnen. Dankzij haar inspanningen
is deze nieuwsbrief weer piekfijn in orde
gekomen.
Heel graag zien we u allen op donderdag 21
april a.s. om 20.00 u in cultureel centrum De
Boodschap in Rijen.
Desirée Willems-van der Avoird, voorzitter
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Van de fractievoorzitter
We zijn aardig goed op stoom!
Het is al weer een lange tijd geleden dat
er een nieuwsbrief is verschenen.
Terughalend wat er allemaal gebeurd is,
wil ik stil staan bij een aantal zaken:
Allereerst heeft Marion ons wederom uit de
brand geholpen als vervanging van Nicole.
En die is ondertussen weer aan de slag na
de bevalling. Het lijkt intussen alweer zo lang
geleden! Onze dank voor je inzet, Marion!

ook van andere betrokkenen. Ik heb het nog
nooit meegemaakt dat er een inspreker
kwam benadrukken hoe tevreden hij was als
vertegenwoordiger/bestuurder van de badmintonvereniging. Een groter compliment
kun je niet krijgen.
Het subsidiebeleid kent een grote kanteling
die veel stof doet opwaaien. Belangrijk voor
ons is dat iedereen die dat wil gehoord wordt
en dat met iedereen wordt meegedacht.
Daarnaast is er de toezegging dat deze
kanteling niet mag betekenen dat er clubs of
verenigingen omvallen. En dat is ook een
belangrijke geruststelling.
Het onderwerp duurzaamheid kent een wat
lastiger start. Op dit moment echter zien we
dat er belangrijke stappen gezet worden. Ik
noemde al de vervanging van de straatverlichting door LEDD-verlichting. Maar bij
het PVE van het zwembad/sporthal is veel
aandacht aan duurzaamheid besteed. En
ook hier is sprake van eensgezindheid binnen de coalitie.

Er zijn een paar grote dossiers aan de beurt
gekomen zoals de zwem/ sportaccommodatie, het subsidiebeleid en afgelopen week
ook duurzaamheid door vervanging van een
groot gedeelte van de straat verlichting in
onze gemeente.
Zowel het zwembad / de sporthal als de
LEDD-verlichting zijn voor Gemeentebelang
onderwerpen die al belangrijk waren in ons
verkiezingsprogramma van twee jaar geleden. Onze wethouder Ariane Zwarts verdient daar een groot compliment voor. De
wijze waarop zij communiceert en procesmatig laveert, heeft mijn grote bewondering.
Dat wordt nog eens extra ondersteund doordat tijdens de diverse besprekingen dit ook
wordt gezegd door zowel de coalitie- als
door de oppositiepartijen. Maar we horen het
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Afsluitend kan ik melden dat de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen het
initiatief hebben genomen om met zijn drieën
een evaluatie te houden waarin we terugkijken naar de afgelopen twee jaren. Waarna
we vooruit kijken naar de komende twee jaar
van deze raadsperiode. Ons toetsingskader
daarbij is het coalitieprogramma. En ik kan
jullie nu al verklappen dat we aardig goed op
stoom zijn. Vanuit een van onze coalitiepartijen hoorde ik zelfs het geluid dat ze halverwege nog nooit zo veel onderwerpen
hadden aangepakt en/of gerealiseerd.
Tot slot nog het initiatief dat we als fractie
hebben genomen om mensen in de omgeving van de moskee te gaan bezoeken en
hen te vragen hoe of zij, de ontwikkelingen in
hun omgeving zien. Wellicht kunnen de
eerste resultaten hiervan op de Algemene
ledenvergadering worden meegedeeld.
Johan Manders, fractievoorzitter
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Uit de Commissie Middelen
Veiligheid
Veiligheid in de naaste omgeving kent
veel verschillende verschijningsvormen.
Vorig jaar zijn we begonnen met aandacht
te vragen voor veiligheid in de naaste
omgeving. Het eerste speerpunt was de
toename van het aantal inbraken in Gilze
en Rijen.
Afgelopen vergadering meldde de chef van
het politieteam Langstraat, Van der Vliet, dat
het aantal inbraken in de gemeente Gilze en
Rijen flink gedaald is. In haar presentatie besteedde ze aandacht aan diverse onderwerpen. Naast woninginbraken besprak ze
onder andere de aanpak van overlast, drugsbestrijding en de samenwerking tussen
politie en gemeente. In de gemeente Gilze
en Rijen is de nodige aandacht voor het
gezamenlijk aanpakken van overlast en
criminaliteit. De tevredenheid over de gezamenlijke aanpak werd nadrukkelijk onder
de aandacht gebracht. Politie en gemeente
kunnen overigens niet buiten de medewerking van de inwoners. Dat is een belangrijk facet van de nieuwe methoden die
de politie inzet bij het werk dat ze doen.
"Samen werken aan een veilige omgeving"
is daarbij duidelijk het motto.
Tijdens de laatste twee vergaderingen van
de commissie Middelen hebben we specifieke aandacht gevraagd voor een andere
vorm van overlast in de omgeving. Door
omgevingsvervuiling, overlast en het verdwijnen van het veiligheidsgevoel aan het
Klein Vospad bleek ingrijpen nodig. Boa’s,
politie en gemeentelijke diensten gaan de
omgeving van het Klein Vospad aanpakken.
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Naar aanleiding van de media-aandacht voor
de toename van het aantal gif-treinen op de
West-Brabantroute, hebben we ook vragen
gesteld over de situatie op ons eigen spoor,
dus op de Brabantroute die door onze gemeente loopt.

Simpele vragen, maar de antwoorden zijn
nog niet zo duidelijk: hoeveel treinen met
chemische ladingen rijden er nu over de
Brabantroute? Welke maatregelen zijn er
genomen om ongelukken te voorkomen?
Worden er oefeningen gehouden? Zijn de
blusmaterialen voor chemische ongelukken
in voldoende mate voorhanden?
Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat
ons allen aangaat. De risico’s zijn soms heel
duidelijk, maar we moeten wel alert blijven,
dus het kan geen kwaad vragen te stellen
aan hen die verantwoordelijkheid dragen
voor onze omgeving.
Ben en Marieke, Commissie Middelen
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