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Van onze voorzitter: 

16 juli start onze nieuwe zomeractie

 
Met de langste dag nog maar net achter 
ons, beginnen we al weer aan de tweede 
helft van het jaar. In het bestuur zijn we 
bezig met het voorbereiden van een vro-
lijke zomeractie met als doel het vergro-
ten van onze zichtbaarheid, van ons aan-
tal volgers op sociale media en onze 
naamsbekendheid in het algemeen. 
 
Voortbordurend op het succesvolle "Rijen 
Reist" van vorig jaar, waarbij deelnemers 
hun waardering voor Rijen deelden vanaf 
hun vakantiebestemming, hebben we dit 
keer voor een lokale variant gekozen:  
I love Rijenair. 
 
We hebben hiervoor gekozen omdat er in 
onze gemeente ook genoeg zomers valt te 
genieten en niet iedereen een verre reis kan 
of wil maken. We gaan hierbij gebruik 
maken van artikelen die we nog op voorraad 
hebben, om zo het duurzame voorbeeld te 
geven. Hou voor deze actie het weekblad, 
onze website en sociale media in de gaten. 
Lijfelijk zijn we zaterdag 16 juli aanwezig in 
het centrum, voor de aftrap. 
 
Iedereen die actief is op sociale media willen 
we vragen, in het algemeen en zeker ook 
voor deze actie, om onze berichten actief te 
delen. Zo vergroten we ons bereik onder de 
kiezers met iedere ‘like’ of ‘share’ als met 
een steentje dat, in water gegooid, steeds 
grotere kringen maakt. 
 

Nog geen Facebook- of Twitteraccount? 
Misschien is dit een goede aanleiding om er 
toch eens een kijkje te nemen. Met privacy-
instellingen kan precies worden bepaald wie 
wat te zien krijgt. En onze partij wordt er 
mee vooruit geholpen.  
 
We zijn blij dat we kortgeleden weer een 
nieuw lid hebben mogen verwelkomen: 
Miranda Ducaneaux. Het bijzondere is dat 
ze zich als aspirant-bestuurslid aan het 
voorbereiden is op het overnemen van de 
secretariaatswerkzaamheden. Op de 
volgende algemene ledenvergadering zullen 
we haar verder voorstellen en voordragen 
als nieuw bestuurslid.  
 
Namens het bestuur een fijne zomer 
toegewenst!  
 
Desirée Willems-van der Avoird, voorzitter 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



Gemeentebelang Nieuwsbrief, juli 2016 2 

Van de fractievoorzitter: 

We hebben al veel bereikt! 
 
De raad is bezig met de financiële af-
ronding van het jaar 2015 en met de 
plannen voor de komende jaren: de 
perspectiefnota.  
 
In de jaarrekening lezen we dat 2015 de 
gemeente een royaal overschot van ruim 
twee  miljoen heeft opgeleverd. Kanttekening 
hierbij is dat ruim een miljoen is over-
gehouden op de drie decentralisaties: Wmo, 
jeugdzorg en participatiewet. Je zou je af 
kunnen vragen of dit dan ook betekent dat 
we aan kwaliteit hebben ingeboet. Daarop is 
het antwoord volmondig: "Nee!"  
 
De geleverde zorg was zoals die moest zijn 
en we hadden een reserve meegenomen uit 
2014 van 600.000 euro, omdat we nog niet 
wisten wat er op ons af zou komen. Daar 
plukken we nu de vruchten van. 
 

 
 
Het niet bestede geld gaat grotendeels in de 
algemene reserve, maar we zetten ook voor 
de zekerheid weer een potje opzij voor de 
drie decentralisaties. 
 

De perspectiefnota hebben we eind juni 
gekregen. Hierin zijn de plannen en de be-
sluiten die het college en de raad al hebben 
genomen vertaald in cijfers. Zo is nu te zien 
dat de financiering van het zwembad/ sport-
hal hierin is opgenomen en de plannen om 
de spoorzone aan te pakken, inclusief de 
ondertunneling van de Oosterhoutseweg/ 
Vijfeikenweg, de voetgangerstunnel bij het 
station, de aanpassing van de perrons 
inclusief de verbetering van de spoorweg-
overgang en de centrumplannen voor Gilze 
en Rijen. Komende weken gaan we in de 
raad met elkaar in debat over deze 
Perspectiefnota. 
 
Binnen de fractie hebben we een kleine ver-
andering aangebracht in de bezetting van de 
commissies. In overleg met elkaar hebben 
Marieke en ik geruild van commissie. Op 
deze manier is er een beter evenwicht tus-
sen mogelijkheden, de balans tussen werk 
en privé en het gebruik van de eigen kennis 
en kunde in deze gebieden.  
 
In de afgelopen periode hebben we in de 
fractie en in de coalitie gesproken over het 
coalitieprogramma. We zitten namelijk net 
over de helft van deze raadsperiode. We 
hebben vastgesteld dat we veel van onze 
plannen hebben uitgevoerd en dat we goed 
op schema zitten. Denk aan het subsidie-
beleid, de nieuwe accommodatie voor 
zwembad en sporthal, de opstart van het 
Centrumplan Rijen en de omschakeling naar 
de drie decentralisaties.  
 
Een punt van zorg is nog de kinderboerderij. 
We hebben plannen daartoe omarmd, maar 
die willen nog niet echt van de grond komen. 
Binnen de fractie hebben we dit besproken 
en Nicole gaat aan de slag om deze zaak 
weer op te pakken. We willen dat de 
kinderboerderij er komt! 
 
Johan Manders, fractievoorzitter 
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Uit de commissie samenleving: 
 
 

Oproep om 
varkentje te 

wassen! 
 

Zoals jullie weten, heeft Gemeentebelang al tijden de wens dat er een kinderboerderij in 
Rijen komt. En het is nu tijd de koe bij de horens te grijpen en niet het paard achter de 
wagen spannen. 
 
Daarom wil ik graag een werkgroep oprichten om dat varkentje te wassen!  
 
Wie is er bereid om met mij te werken - en niet als een rode lap op een stier - voor een 
kinderboerderij in Rijen? 
 
Meld je aan door een mail te sturen naar Nicole@gemeentebelang.org. Ik hoop dat als er 
één schaap over de dam is, er nog veel zullen volgen! 
 
Nicole Trum 
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Uit de Commissie Ruimte: 
Naar een veilige en duurzame gemeente 
 
De belangrijkste onderwerpen die in de 
afgelopen maanden in de commissie 
Ruimte aan de orde kwamen, waren glas-
vezel in buitengebied, lastige kruis-
punten, de spoorzone en duurzaamheid. 
 
Glasvezel 
Van de zomer was de voorinschrijving voor 
het buitengebied voor glasvezel. Begin 2016 
konden mensen zich echt inschrijven en zijn 
de burgerinitiatieven als een gezamenlijke 
coöperatie opgericht. Er is genoeg animo 
voor de feitelijke aanleg, dus de vervolg-
stappen worden nu doorlopen: graafplan, 
offertes, financiering en vergunningen.  
De schop kan dan in de loop van de zomer 
de grond in. Gemeentebelang is en blijft 
actief betrokken bij dit miljoenenproject 
binnen onze gemeente. Het zal een impuls 
geven aan de leefbaarheid en de econo-
mische activiteit in het buitengebied. Ook de 
sportparken doen mee en men onderzoekt 
het aansluiten van de kleine kernen en 
industrieterreinen als vervolgstappen. 
 
Kruispunten 
De Constance Gerlingsstraat/Spoorlaan 
Noord gaat binnenkort aangepakt worden. 
De eerste voorstellen staan binnenkort op de 
agenda van de commissie Ruimte. De be-
raamde kosten lopen van budget-neutraal op 
tot een rotonde van 1,2 miljoen! Maar dan 
krijg je natuurlijk wel wat… Het Raadhuis-
plein zal waarschijnlijk volgend jaar aan-
gepakt gaan worden.  
 
Spoor 
Ook met alle spoorproblematiek zijn we op 
dit moment “achter de schermen” actief. 
Inmiddels zijn er berichten dat de stekker uit 

dit project wordt getrokken omdat de wet-
geving Swung te streng is (lees: te duur) op 
dit moment. Op aandringen van Gemeente-
belang gaat de gemeente inzetten op lagere 
schermen. Ook komt ondertunneling en 
verwijdering van het wachtspoor nu echt 
concreet op tafel. Flinke stappen de goede 
kant op dus. 
 

 
 
Duurzaamheid 
Gemeentebelang is aanjagend lid van 
Energie Gilze Rijen. We willen daarmee de 
overgang naar niet-vervuilende energie 
versnellen en werken naar een duurzame 
gemeente Gilze en Rijen in 2030. We heb-
ben daarvoor inmiddels verschillende moties 
ingediend die door de raad zijn aange-
nomen. Een van de belangrijkste was die 
waarin besloten wordt de eigen gemeen-
telijke instellingen te gaan verduurzamen.  
 
Overig 
Grote dossiers als de vliegbasis en de N282 
liggen uiteraard niet stil. We volgen deze 
positief kritisch.  
 
Francesco Beterams, commissielid Ruimte 
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Uit de Commissie Middelen:  

Veiligheid 
 
De afgelopen maanden zijn er heel wat 
begrotingen in de Commissie Middelen 
voorbijgekomen. In sommige gevallen 
hebben we weinig tot geen invloed, in 
andere gevallen kan de gemeenteraad 
een ‘zienswijze’ indienen. Een begroting 
die eruit sprong was die van de Veilig-
heidsregio.  De gemeente Gilze en Rijen 
is lid van de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant.  
 
In de begroting 2017 valt het volgende te 
lezen: ‘Samen maken we de regio veiliger, 
daarvoor zetten wij ons in. Er zijn twee ma-
nieren waarop wij daaraan bijdragen: het 
voorkomen/beperken van risico’s en het be-
strijden van incidenten. Maar, wij kunnen en 
doen dat niet alleen. Veiligheid is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van overheid, 
burgers, bedrijven en instellingen. Wij geven 
hieraan invulling door vanuit een risico-
gerichte aanpak samen te werken en de 
zelfredzaamheid te stimuleren. Deze be-
weging willen wij zichtbaar maken. 
Daarnaast blijven wij aanspreekbaar op een 
(steen)goede uitvoering van onze (wettelijke) 
kerntaken. Centraal hierbij staan onze 
waarden: vakbekwaam, slagvaardig, 
zichtbaar en samenwerkingsgericht.’  
 

 
 

De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 
is een samenwerkingsverband van 26 ge-
meenten en de hulpdiensten. Nederland is 
verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Elke veilig-
heidsregio bundelt de aanwezige krachten 
zo goed mogelijk om voorbereid te zijn op 
rampen en crises. In de Veiligheidsregio 
wordt samengewerkt met de GHOR (Ge-
neeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio), de brandweer en de politie. De taken 
liggen dus op het gebied van crisisbeheer-
sing, rampenbestrijding, brandweerzorg, ge-
neeskundige hulpverlening bij ongevallen in 
de regio en handhaving van openbare orde 
en veiligheid. De Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant beslaat het gebied vanaf 
Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de 
Belgische grens tot de provincie Zuid-
Holland. Burgemeester Jan Boelhouwer is 
de vertegenwoordiger van de gemeente 
Gilze en Rijen in het bestuur van de Veilig-
heidsregio. 
 
Dat klinkt allemaal prima. Veiligheid is een 
belangrijk onderwerp waar wij zorgvuldig 
naar proberen te kijken, hoewel we niet zo-
veel invloed hebben op een dergelijk groot 
samenwerkingsverband. De begroting zag er 
in ieder geval inzichtelijk uit. Hebben we vra-
gen gesteld? Ja, want Gilze en Rijen kent 
verschillende risicogebieden. Eén daarvan is 
het spoor. Op donderdag 10 maart 2016 was 
er een behoorlijk spoorwegincident te Tilburg 
waarbij gevaarlijke stoffen in het geding wa-
ren. Gemeentebelang heeft vragen over dit 
incident gesteld. De meest cruciale vragen 
waren: wat heeft de Veiligheidsregio MWB 
geleerd van deze gevaarlijke situatie en wor-
den er in het vervolg ‘oefeningen’ gedaan 
om snel en alert te kunnen reageren? 
 
Het is best aardig om zelf eens kennis te ne-
men van het doen en laten van de Veilig-
heidsregio. Klik daarvoor op dit adres: 
https://www.veiligheidsregiomwb.nl/ 
 
Ben Beljaars, commissielid Middelen 
  



Gemeentebelang Nieuwsbrief, juli 2016 6 

Van onze wethouder: 

De tijd gaat snel… 
 
Alweer over de helft! Al meer dan twee jaar 
zijn we aan de slag. Wat vliegt de tijd als je 
veel wilt doen. En dat doen wij Gemeente-
belangers dan ook. En ook als wethouder 
van die partij hoef je je niet te vervelen. 
 
De afgelopen tijd heeft uiteraard veel in het 
teken gestaan van de aanbestedingen voor 
de nieuwe exploitant en de aannemer van 
zwembad/sporthal. Hopelijk kunnen we bin-
nenkort de nieuwe exploitant bekend maken 
en is er in het najaar nieuws over de uit-
komst van de aanbesteding. 
 
Maar heel veel plezier heb ik vooral in de 
"kleinere" - maar vaak o zo betekenisvolle -  
projecten die dicht bij onze inwoners staan.  
 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de enthousias-
te werkgroep Dementievriendelijke 
Gemeente. Met de interessante informatie-
avonden, herinneringsboeken om te blijven 
communiceren en met de onlangs uitge-
geven dementiewaaier vol praktische tips 
hebben we al veel gedaan om het thema 
dementie niet alleen onder de aandacht te 
brengen maar ook uit de taboesfeer te halen. 
En in het kader van de dag van Alzheimer in 
het najaar hebben we een heel bekende 
Nederlander weten te strikken die dit onder-
werp in onze gemeente nog meer onder de 
aandacht zal brengen! Maar we zijn met nog 
veel meer bezig zoals realiseren dementie-
vriendelijke tuin en een soort ontmoetings-
café.  
 
Ook op het gebied van duurzaamheid 
kunnen we nu echte stappen gaan zetten.  

De Raad heeft unaniem mijn duurzaam-
heidsvisie aangenomen en met een beperkt 
budget gaan we nu aan de slag. We werken 
vanuit een visie die vooral gericht is op het 
samen aan de slag gaan met energie, duur-
zaamheid, milieu en afval. We doen het 
samen met onze inwoners, ondernemers, 
Energie Gilze Rijen en andere actieve 
deelnemers. 
 

 
 
Het moet vooral geen gemeenteding 
worden. De slogan is niet voor niets "Samen 
bewust". Dus ook op dit gebied hoop ik de 
komende tijd veel te kunnen doen.  
 
Kortom, veel doelstellingen zijn gehaald 
maar we hebben nog heel wat uitdagingen in 
het verschiet. En mocht jou iets te binnen 
schieten laat het vooral weten.  
 
Rest mij iedereen een fijne vakantie te 
wensen en in ieder geval een mooie zomer.  
 
Ariane Zwarts, wethouder  
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Vanaf de publieke tribune: 

Gemeentebelang doet er toe! 
  
Het is een prettige vaststelling dat onze partij  
Gemeentebelang er steeds meer toe doet. 
Wij hebben een wethouder die haar vak 
steeds beter beheerst en onze raadsleden 
sluiten hier bij aan. En ze hebben er plezier 
in. 
 

  

En dat terwijl ze zich elke maand door sta-
pels dossiers moeten heen worstelen. 
Steeds meer zien wij dat onze raadsleden op 
hun dossiers het woord voeren. Ze vormen 
een hecht team en komen steeds meer met 
eigen moties waarvan enkele zelfs met alge-
mene steun door de raad zijn aangenomen. 
Dit geeft de burger moed.  
 
Wij, op de tribune, zijn dan ook trotse 
Gemeentebelangers. 
 
 
Peter van Seters, commissielid Samenleving
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