
  

  

 

 

MOTIE  fietsverbinding Gilze – Riel 

 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, op 5 november 2015 in vergadering bijeen, 

behandelend de begroting 2016; 

 

Gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeente om zorg te dragen voor een veilige 

fietsverbinding; 

 

Overwegende, 

dat reeds jaren wordt gesproken over een onveilige fietsverbinding tussen Gilze en Riel; 

dat realisering van een veilige verbinding jaren is geblokkeerd door onwil van de gemeente 

Goirle om hieraan mee te werken; 

dat vanuit de gemeenteraad van Goirle is vernomen dat de raad door middel van een motie 

het college van Goirle wil vragen prioriteit te geven aan een veilige fietsverbinding tussen 

Riel en Gilze; 

 

Is van mening, 

dat bij een positief besluit in Goirle, de gelegenheid daar is gezamenlijk werk te maken van 

realisering van een veilige fietsverbinding tussen Gilze en Riel; 

 

VERZOEKT 

het college realisering van een veilige fietsverbinding tussen Gilze en Riel op te nemen in het 

in 2016 nieuw vast te stellen GVVP. 

 

CDA                             Kern'75   PvdA    Gemeentebelang 

 

Jac Wouters           Walter de Vet      Peter von Meijenfeldt Johan Manders 

  



     

  

 

 

MOTIE VAN TREURNIS 

 

Onderwerp: Luchthavenbesluit 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, op 28 oktober en 5 november 2015 in vergadering 

bijeen, behandelend de begroting 2016; 

 

Constaterende dat 

sinds 2008 de status van vliegbasis Gilze-Rijen gewijzigd is in oefenterrein voor helikopters; 

sinds 2008 de bestaande geluidszone (Ke-zonering) rond de vliegbasis ongewijzigd is 

gebleven; 

er dus sinds 2008 sprake is van een rechtsvacuüm; 

veel van onze inwoners geluidsoverlast ondervinden door vliegbewegingen van de 

helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen; 

wij deelnemen aan de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen 

en daarin naast klachten ook een nieuw Luchthavenbesluit bespreken; 

dat een eerdere deadline voor een nieuw Luchthavenbesluit per 1 november 2014 niet is 

gehaald; 

dat een nieuwe deadline voor een nieuw Luchthavenbesluit is gesteld op 1 november 2016; 

dat inmiddels is gebleken dat ook deze datum naar alle waarschijnlijkheid opnieuw niet 

gehaald wordt, maar wij op een spoedige vaststelling blijven aandringen; 

 

Spreekt uit 

treurnis over het wederom mogelijk niet halen van de deadline 1 november 2016 en 

verzoekt het college deze motie van treurnis ter kennis te brengen van de Minister van 

Defensie, de leden van de Tweede Kamer en de Commissie Overleg & Voorlichting 

Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen. 

  

CDA   Kern'75 PvdA        Gemeentebelang         VVD 

 

Jac Wouters W. de Vet        Peter von Meijenfeldt     Johan Manders         Hans Rutten 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Motie “Re-integratietraject Kinderboerderij” 

 

 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 november 2015, 

behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2016; 

 

Overwegende:  

 

● dat onze gemeente met Floralia Talententuin een mooi project rijker is; 

● dat dergelijke projecten goede vormen van kanteling zijn; 

● dat we in onze gemeente zoveel mogelijk mensen die langdurig werkloos zijn of moeilijk 

kunnen participeren een grotere kans willen geven op betaald werk; 

● dat aan een project zoals Floralia Talententuin ook in Rijen behoefte is; 

● dat in Rijen een grote behoefte is aan een kinderboerderij; 

● dat er al eerder een poging is gedaan tot het oprichten van een kinderboerderij sec vanuit 

de kinderboerderij-gedachte; 

● dat een kinderboerderij en re-integratie een sterke combinatie kunnen vormen; 

 

Verzoekt het college: 

 

● uit te werken op welke wijze een dergelijk project mogelijk is, de financiële haalbaarheid te 

onderzoeken en bij een positief resultaat de raad een voorstel te doen; 

● om de uitkomst uiterlijk 1 april 2016 aan de raad voor te leggen. 

 

 

 

Gemeentebelang 

 

Johan Manders 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie “RIVM meetstation” 

 

 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 november 2015, 

behandelend het raadsvoorstel Programmabegroting 2016; 

 

Constaterende:  

 

● dat het belangrijk is dat de kwaliteit van de lucht in onze gemeente zo goed mogelijk is; 

● dat het mogelijk is om via een meetpunt van het RIVM op een smartphone structureel de van 

belang zijnde informatie over de luchtkwaliteit, aan inwoners door te geven; 

● dat dergelijke apparatuur belangrijk is voor mensen met luchtwegaandoeningen, waaronder 

astma; 

● dat dit systeem ook waarschuwt bij problemen bij bijvoorbeeld Moerdijk en dus van belang is 

voor de volksgezondheid in onze gemeente; 

● dat de dichtstbij zijnde meetpunten in Breda staan en dit systeem goed functioneert. 

 

Verzoekt het college: 

 

● te onderzoeken of het plaatsen van enkele RIVM meetstations in onze kernen haalbaar is; 

● de resultaten van dit onderzoek kenbaar te maken aan de raad voor 1 februari 2016. 

 

 

 

 

 

Gemeentebelang PvdA 

 

 

Johan Manders Peter von Meijenfeldt 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie “0-op-de-meter zwembad” 

 

 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 november 2015, 

behandelend het raadsvoorstel Programmabegroting 2016; 

 

Overwegende:  

 

● dat er vergevorderde plannen zijn voor de nieuwbouw van een zwembad met sporthal; 

● dat het streven is om zo duurzaam mogelijk te bouwen; 

● dat het zwembad en sporthal er zeker voor de komende 40 jaar staan; 

● dat de zogenaamde “all-electric” variant wellicht te kostbaar zal blijken te zijn; 

● dat via de optie “0-op-de-meter” een zwembad/sporthal zonder energierekening 

gerealiseerd kan worden; 

● dat de nieuwbouw de gelegenheid biedt om de optie “0-op-de-meter” goedkoper te 

realiseren dan wanneer dat in een later stadium gebeurt; 

 

Verzoekt het college: 

 

● om naast de “all-electric” en de EPC-bouwnorm ook een “0-op-de-meter” optie toe te 

voegen. 

 

 

 

 

Gemeentebelang VVD Gilze en Rijen PvdA    CDA 

 

 

Johan Manders Hans Rutten  Peter von Meijenfeldt  Jac Wouters 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie “Maczek Museum” 

 

 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 november 2015, 

behandelend het raadsvoorstel Programmabegroting 2016; 

 

Overwegende: 

 

● het Maczek Museum in Breda op zoek is naar een nieuwe locatie per 1 december 2015; 

● onze gemeente leisure als belangrijke prioriteit heeft benoemd; 

● Generaal Stanisław Maczek voor onze gemeente een belangrijke rol heeft gespeeld in de 

Tweede Wereldoorlog; 

● het een prachtige aanvulling zou kunnen zijn op de traditiekamers van Defensie en de 

initiatieven rondom de historische vlucht; 

 

Verzoekt het college: 

 

● in overleg met de gemeente Breda en het Maczek Museum te kijken of er een locatie in de 

gemeente Gilze en Rijen gevonden kan worden, om het museum toch te kunnen behouden 

● en de raad hierover te informeren. 

 

 

 

 

Gemeentebelang VVD Gilze en Rijen PvdA    CDA 

 

 

Johan Manders Hans Rutten  Peter von Meijenfeldt  Jac Wouters 

 

  



  

   
  
 

MOTIE GEMEENTELIJK VERKEERSPLAN 
 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen op 28 oktober en 5 november 2015 in vergadering 

bijeen,  

behandelend het raadsvoorstel begroting 2016; 

 

Gezien de programmabegroting 2016 en de schriftelijke beantwoording van het college in 

eerste termijn; 

 

Overwegende, 

dat in de toelichting op programma 3 diverse projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en 

VervoersPlan (GVVP) voor 2016 genoemd worden; 

dat onder andere een project inrichting 30 km/u Rijen-west wordt vermeld;  

dat in het Investeringsplan 2016-2019 jaarlijkse uitgaven verkeersplan vermeld worden 

zonder nadere invulling; 

dat het college ambities heeft voor verkeersmaatregelen in het kader van de verbreding van 

de N282, 

de herinrichting van de kern Hulten, spoorwegovergangen en spoorzone; 

dat de gemeenteraad aandacht heeft gevraagd voor een veiligere inrichting van het 

kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingsstraat en van het Raadhuisplein; 

 

Is van mening dat, 

de projecten van het GVVP voor 2016 niet helemaal aansluiten bij de huidige politieke 

prioriteit; 

 

VERZOEKT: 

het college zo spoedig mogelijk een nieuw GVVP en meerjarenuitvoeringsprogramma aan de 

gemeenteraad voor te leggen en het project inrichting 30 km/u Rijen-west vooralsnog op te 

schorten. 

 

 

Kern'75   Gemeentebelang CDA  PvdA 

   

 

 

Walter de Vet  Johan Manders Jac Wouters P.von Meijenfeldt 

 



  

 

 

 

 

MOTIE KLEINE SLINGERDREEF 
 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen op 28 oktober en 5 november 2015 in vergadering 

bijeen,  

behandelend het raadsvoorstel begroting 2016; 

 

Gezien de programmabegroting 2016 en de schriftelijke beantwoording van het college in 

eerste termijn; 

 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2014 een motie heeft 

aangenomen, waarin het college wordt verzocht alle mogelijkheden te onderzoeken om de 

slechte onderhoudsstaat van de Kleine Slingerdreef op te lossen; 

dat bestuurlijk overleg in 2014 en 2015 niet geleid heeft tot concrete afspraken; 

dat uit eerdere vragen van Kern'75 blijkt dat de Kleine Slingerdreef niet op de wegenlegger 

voorkomt; 

dat aanleg van een fietsallee en onderhoud wegens gebrek aan financiële middelen bij 

Staatsbosbeheer niet plaatsvindt; 

dat de Kleine Slingerdreef een belangrijk toeristische verbinding is tussen Breda - Gilze - 

Alphen; 

dat uit inspectie blijkt dat een deel van de Kleine Slingerdreef dringend aan onderhoud toe 

is;  

 

Is van mening, 

dat de gemeente het onderhoud van deze belangrijke fietsverbinding moet overnemen van 

Staatsbosbeheer; 

 

DRAAGT HET COLLEGE OP 

om de slechte onderhoudsstaat van de Kleine Slingerdreef op te heffen.  

 

 

 

Kern'75  Gemeentebelang CDA    

   

 

Walter de Vet  Johan Manders Jac Wouters     

  



 

 

 

MOTIE OPENBAAR VERVOER 
 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen op 28 oktober en 5 november 2015 in vergadering bijeen,  

behandelend het raadsvoorstel begroting 2016 

 

Gezien de programmabegroting 2016 en de schriftelijke beantwoording van het college in eerste 

termijn; 

 

Overwegende, 

dat het openbaar vervoer vanuit Gilze en Rijen in de avonduren en in het weekeinde sterk achteruit 

is gegaan in de nieuwe dienstregeling van Arriva; 

dat een directe busverbinding vanuit Gilze en Rijen naar Tilburg en Breda van belang is voor 

studenten, ziekenbezoek en forenzen;  

dat de provincie verantwoordelijk is voor de aanbesteding en het budget van busdiensten; 

dat de portefeuillehouder in regionaal verband bezig is met de aanbesteding van het 

doelgroepenvervoer, waarbij naar nieuwe vormen van doelgroepenvervoer wordt gekeken;  

dat in de schriftelijke beantwoording van het college in eerste termijn aangegeven wordt dat 

oplossingsrichtingen in het doelgroepenvervoer geen directe oplossing zijn voor de knelpunten 

binnen het openbaar vervoer; 

dat nieuwe vormen van openbaar vervoer ("on demand public transport") internationaal worden 

toegepast; 

 

Is van mening dat, 

nieuwe vormen van openbaar vervoer moeten worden onderzocht; 

 

VERZOEKT 

het college nieuwe vormen van openbaar vervoer te (laten) onderzoeken en te bespreken in 

regionaal verband en met de provincie. 

 

 

 

 

Kern75   VVD   PvdA   Gemeentebelang CDA 

   

 

 

Walter de Vet  Hans Rutten  P. von Meijenfeldt Johan Manders Jac Wouters 

 



 

 

 

MOTIE BESPARING SUBSIDIES 
 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen op 28 oktober en 5 november 2015 in vergadering bijeen,  

behandelend het raadsvoorstel begroting 2016; 

 

Gezien de programmabegroting 2016 en de schriftelijke beantwoording van het college in eerste 

termijn; 

 

Overwegende, 

dat enkele jaren terug diverse besparingen zijn voorbereid die noodzakelijk waren voor het financieel 

meerjarenperspectief van de gemeente; 

dat vanaf 2015 in de gemeentebegroting een besparing op subsidies is opgenomen;  

dat dit mede aanleiding is geweest voor een nieuw subsidiebeleid, zoals geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 2 november a.s.;  

dat in 2015 nog niet alle besparingen op subsidies gerealiseerd zijn;  

dat verdere besparing op subsidies in de begroting 2016 is vervallen, omdat deze niet realistisch is en 

voor de jaren 2017-2019 een PM-post is opgenomen; 

dat het huidig financieel meerjarenperspectief van de gemeente gunstiger is en verdere besparing op 

subsidies niet strikt noodzakelijk is voor een sluitende begroting; 

dat eventuele bezuinigingen niet mogen leiden tot achteruitgang in kwaliteit dan wel het verliezen 

van het bestaansrecht van verenigingen die bijdragen aan sociaal-maatschappelijke waardevolle 

activiteiten; 

 

Is van mening, 

- dat de kanteling in het nieuwe subsidiebeleid kan worden onderschreven, zodat er niet langer 

sprake is van automatismen en er ruimte is voor nieuwe initiatieven;  

- dat een taakstellende bezuiniging niet een vooropgesteld doel is; 

 

DRAAGT HET COLLEGE OP 

om de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid vorm te geven en bij de Perspectiefnota 2017 

de raad een reële besparing op subsidies voor te stellen.  

 

 

Kern75  VVD   PvdA   Gemeentebelang CDA 

   

 

Walter de Vet  Hans Rutten P. von Meijenfeldt  Johan Manders Jac Wouters  

 



 

 

 

 

Amendement begroting 2016 – energiemeter 
 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 november 2015, 

behandelend het raadsvoorstel programmabegroting 2016; 

 

OVERWEGENDE 

− dat hennepplantages een groot risico vormen voor de directe omgeving; 

− dat de strijd tegen drugs verder geïntensiveerd dient te worden, bijvoorbeeld door meer 

drugspanden op te sporen; 

− dat met de aanschaf en inzet van een energiemeter door de gemeente meer drugspanden kunnen 

worden opgespoord; 

− dat de begroting voor 2016 sluit met een overschot ad € 79.000,-- en derhalve ruimte biedt voor 

de aanschaf van een energiemeter, waarvan de kosten € 5.000,-- exclusief BTW bedragen;     

 

BESLUIT: 

in 2016 een energiemeter aan te schaffen en de kosten ad € 5.000,-- exclusief BTW ten laste te 

brengen van de algemene reserve. 

 

 

Hans Rutten    Pieter de Bruijn  

 

VVD Gilze en Rijen  Gemeentebelang 

 

 

  


