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Gemeentebelang heeft zijn doelen verankerd in de 
slogan: Want waar je woont, moet het goed zijn! 
De afgelopen maanden hebben we onderzocht wat 
mensen nodig hebben om ervoor te zorgen dat het 
hier goed is. We hebben veel mensen gesproken. En 
nu weten we wat we moeten gaan doen om dat doel 
te bereiken.

We zijn onze informatie gaan ophalen bij mensen in 
de wijk, via de media, bij onze leden, de fractie en 
onze wethouder. En het resultaat is ons programma 
2018-2022 onder het motto: Dit gaan we doen! De 
programmapunten hebben een breed draagvlak, 
soms zijn ze makkelijk te bereiken en soms moeten 
we er allemaal iets meer moeite voor doen. Enkele 
punten zijn direct uitvoerbaar, andere kosten meer 
tijd. 

Drie punten die we extra willen benadrukken zijn 
duurzaamheid, veiligheid en zorg. We willen naar 
een duurzame samenleving waarin rekening wordt 
gehouden met wat toekomstige generaties nodig 
hebben. We willen dat iedereen zich veilig voelt in 
onze gemeente. En we willen dat iedereen mee kan 
doen. Om dat te bereiken zorgen we voor elkaar.

We danken iedereen die een bijdrage geleverd heeft 
aan ons programma. Met dit programma als leidraad 
gaan we onze gemeente in de komende raadsperiode 
nog beter maken. 

Ingrid Scheifes-Coenen, voorzitter

Woord vooraf

E-mail:  info@gemeentebelang.org

Postadres: Pastoor Oomenstraat 26
  5121 EN Rijen

Telefoon: 0161-700207

Facebook https://www.facebook.com/gemeentebelanggilzerijen
Twitter  https://twitter.com/gemeentebelang
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gemeentebelang-gilze-rijen
Instagram https://www.instagram.com/gemeentebelanggilzerijen
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Want waar je woont, moet het goed zijn!1.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

“Want waar je woont, moet het goed zijn”, dat is al 
jaren de slogan van Gemeentebelang. Iedereen 
wil wonen waar het goed is. Dat is niet aan tijd 
gebonden. Daarom vindt Gemeentebelang jouw 
leef- en woonomgeving zo belangrijk. En waar 
merk jij dat dan aan?

Lokaal & Rijens
Gemeentebelang bestaat al meer dan 30 jaar. 
GB’ers zijn dan ook trots op hun club. We leren 
van onze voorgangers, maar nieuwe leden met 
ambitie krijgen alle kansen om zich te ontwikke-
len.
De meeste leden komen uit Rijen, dus we focus-
sen ons vooral op deze kern. Gemeentebelang is 
een zelfstandige lokale partij zonder banden met 
landelijke partijen en dat geeft ons veel vrijheid. 
De vrijheid om alle onderwerpen zonder last of 
ruggespraak te bespreken vanuit het oogpunt: 
Wat lijkt ons het beste? En omdat we ons niet 
hoeven te conformeren aan landelijke partijpolitie-
ke standpunten of programma’s kunnen we loka-
le keuzes maken. Hoe we dat doen? Lees vooral 
verder!

Dichtbij & Toegankelijk
Gemeentebelang is een vereniging. Alle leden zijn 
op een of andere wijze betrokken bij het werk van 
de fractie en het bestuur. Onze leden weten wat 
er speelt en geven dat door. Maar we willen graag 
ook van jou, van inwoners, weten wat je bezig-
houdt of ziet gebeuren. Daarvoor komen we bij je 
thuis of we nodigen je uit bij onze vergaderingen. 
Maar ook staan we elke maand gewoon op straat. 
Ken je onze “praat-op-straatactie”? Elke eerste 
zaterdag van de maand zijn mensen van Ge-
meentebelang te vinden op het Wilhelminaplein. 
En de jaarmarkt niet te vergeten. Elk jaar, verkie-
zingen of niet, zijn we van de partij! Gemeente-
belang komt namelijk graag naar jou toe in plaats 
van andersom.
Onze website heet gemeentebelang.org en we 
zijn actief op Facebook, Twitter en Instagram. Kijk 

er vooral eens op. We laten je graag kennisma-
ken met alles wat we doen. En stuur je ons een 
bericht? Dan krijg je uiteraard een reactie, want 
we zijn blij met alles wat je ons te vertellen hebt. 
Maar we laten ook zien wie we zijn. Want “we” 
zijn gewoon mensen net zoals jij. Geïnteresseerd 
in de samenleving, positief ingesteld en bereid de 
handen uit de mouwen te steken. 

Duidelijk & Transparant
Een ander kenmerk van Gemeentebelang is dat 
we duidelijk willen zijn. Natuurlijk moet je samen-
werken en dus soms water bij de wijn doen, maar 
we willen graag laten zien waar we voor kiezen 
en leggen dat graag uit. We zijn niet populistisch, 
want dat is kortetermijnpolitiek bedrijven. Wij wil-
len een duurzame samenleving, zodat we lang de 
vruchten kunnen plukken van eenmaal genomen 
besluiten. 
Een open en transparante partij word je niet zo-
maar. We zijn heel betrokken, maar we zien ook 
wie er voor Gemeentebelang actief zijn. Bij veel 
gelegenheden kun je je een oordeel vormen over 
onze partij. We geven je graag een kijkje bij ver-
gaderingen en andere bijeenkomsten. Sterker 
nog, we hebben als enige partij in onze gemeente 
de openheid van de ANBI-status. Kortom, je mag 
veel  van ons weten.

Samen & Betrokken
We hechten veel waarde aan samenwerken. Niet 
alleen onderling maar ook met andere partijen in 
de politiek. Onze standpunten zijn gebaseerd op 
inhoud en die kan best eens vanuit een andere 
invalshoek bekeken worden. Daarom praten we 
ook graag met maatschappelijke organisaties, 
sportverenigingen en andere clubs. Die weten 
namelijk heel goed wat er in jouw buurt of omge-
ving gebeurt. Maar we doen ook graag zelf mee. 
Bijvoorbeeld met NL-doet, een dagje helpen bij 
Vita. En op zo’n werkdag krijg je weer veel info 
om over na te denken. Ook een dagje meelopen 
met de vuilnisophalers of met onze BOA’s geeft 

ons inzicht in hoe het er echt aan toe gaat. Geen ge-
praat van achter een bureau, maar de straat op! Daar 
gebeurt het!

Jij & Wij
Kortom, Gemeentebelang wil graag de partij zijn die 
zich lokaal sterk maakt voor jou, voor je kinderen, 
voor je straat, je sportclub, je leefomgeving. Met kor-
te lijntjes naar elkaar leveren we samen een bijdrage 
aan onze gemeente en aan Rijen in het bijzonder. 
Want waar je woont, moet het goed zijn! Toch?

Ariane
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een 
hond. En als je dan elke dag een rondje loopt, 
bekijk je je buurt en dorp toch weer heel anders. 
Dan kan ik mij ineens ergeren aan zwerfvuil, een 
kapot hekje of losliggende stoeptegels. Maar 
als ik goed kijk, dan hebben we juist heel veel 
moois. Veel groen in de wijk met speeltuintjes, 
een mooi winkelcentrum, een fijn station, goe-
de scholen en sportvoorzieningen. Maar vooral 
heel leuke mensen die in onze gemeente actief 
zijn. Als vrijwilliger, mantelzorger, professional, 
winkelier, ondernemer, kunstenaar, zorgverlener 
en noem verder maar op. Ik vind het belangrijk 
om dat te koesteren en daar hard voor te blijven 
werken. Want waar je woont, moet het goed zijn!

“hier zijn veel leuke 
mensen zo actief”
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Zorgen voor en met elkaar2.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

“Iedereen telt mee en doet mee!” Dat is waar de 
gemeente Gilze en Rijen aan moet werken. Als 
jou het niet meer lukt om mee te doen of als je 
het zelf niet meer redt, dan moet de gemeente 
bijspringen. Dan is de gemeente je wegwijzer, je 
steun en - als het moet - je vangnet. 

Hulpvraag & Hulp
Waar kun je in zo’n geval terecht? Dat moet dui-
delijk zijn. Een goede en actuele sociale kaart 
helpt hierbij, op internet en op papier. Zo’n soci-
ale kaart geeft inwoners, ook als ze niet met een 
computer overweg kunnen, de nodige informatie. 
Zo’n kaart is ook praktisch voor professionals en 
organisaties die hulp en zorg verlenen. Iedereen 
overziet snel wie er in onze gemeente aan kunnen 
bijdragen dat iedereen, ook jij, mee blijft doen. 

Een snelle signalering van problemen is een be-
langrijke manier om verergering ervan te voorko-
men. Daarvoor is samenwerking nodig. De ge-
meente, de woonstichting, het maatschappelijk 
werk, de zorgaanbieders, vrijwilligers, de KBO’S 
etc: ze moeten samenwerken. Een zorgplatform 
kan helpen om dat te stroomlijnen. Daarom wil 
Gemeentebelang dat er een sociaal contactfunc-
tionaris komt die de verbindingen met alle spelers 
in het veld zo snel mogelijk tot stand te brengt en 
verder te ontwikkelt.

Soms past een hulpvraag niet helemaal in het sys-
teem. Gemeentebelang vindt dat men ook in zo’n 
geval moet bekijken wat een hulpvrager nodig 
heeft en vervolgens maatwerk leveren. Hiervoor 
moeten we ‘buiten-de-lijntjes’ en vernieuwend 
kunnen handelen. Professionalisering, bijscholing 
van medewerkers en hulpverleners, is daarbij erg 
belangrijk, want de wet- en regelgeving is com-
plex en verandert snel. Geld voor zorg moet aan 
zorg worden besteed. 

Participatie & Werk en inkomen
De participatiewet regelt dat iedereen kan deel-

nemen in de samenleving. Lukt dat jou niet, dan 
moet je bij de gemeente terecht kunnen voor on-
dersteuning en hulp. Die moet jou helpen de pro-
blemen aan te pakken, zodat je zo snel mogelijk 
weer kunt gaan werken aan je toekomst. De ge-
meente maakt daarvoor duidelijke afspraken met 
betrokken instanties. Problemen moeten worden 
voorkomen en kansen worden benut. Het doel is 
niet zozeer het uitvoeren van de wet, maar het 
bereiken van een goed resultaat: er weer bij ho-
ren, deelnemen aan de maatschappij. Daarbij kan 
gedacht worden aan stageplekken en plaatsings-
mogelijkheden bij bedrijven en gemeente, ook 
op basis van SROI[1]. De gemeente steunt ook 
andere initiatieven om inwoners te helpen naar 
werk, school of arbeidsparticipatie. Om terug in de 
maatschappij te komen, kunnen lokale initiatieven 
helpen, bijvoorbeeld Groeituin Floralia of hardlo-
pen bij Spiridon. 

Wie problemen heeft om aan de slag te gaan door 
bijvoorbeeld een fysieke of geestelijke beperking, 
krijgt extra hulp. De gemeente zoekt werkgevers 
die deze mensen een werkplek willen bieden; de 
bedrijfscontactfunctionaris heeft hierin een be-
langrijke taak. Om te zorgen dat iemand die aan 
de slag is gegaan dit ook volhoudt, is (bij)scholing 
belangrijk. De gemeente moet onderzoeken hoe 
ze hieraan kan bijdragen.

Ook in onze gemeente kan het je overkomen dat 
je onder de armoedegrens terecht komt. Stichting 
Leergeld, de Voedselbank en de Weggeefhoek 
kunnen leven en wonen dan draaglijker maken. 
Die organisaties moeten zodanig gefaciliteerd 
worden dat zij hun werk kunnen blijven doen in 
samenwerking met de gemeente. Het doel is uit-
eindelijk niet om armoede in stand te houden, 
maar om armoede aan te pakken. Een belangrijk 
gegeven daarbij is samenwerking met iedereen 
die (naderende) problemen kan signaleren: scho-
len, woonstichting, energiebedrijf, zorgverzeke-
raar, maatschappelijk werk, sportclub etc. Door 

actief oog te hebben voor de financiële draagkracht 
en belasting van mensen die zich in een financiële 
noodsituatie bevinden, kan snel begonnen worden 
om bijvoorbeeld een huisuitzetting te voorkomen en 
een snelle start te maken om er weer bovenop te ko-
men. Daarom is het belangrijk te bespreken hoe je 
ervoor staat. Een coach helpt je met een budgetplan; 
hoe kom je van je schulden af en wat moet je daar-
voor gaan doen? In samenwerking met betrokken 
instanties moeten dergelijke problemen in een vroeg 
stadium worden aangepakt.

Maud
Als ik door het dorp loop vind ik het fijn dat we 
elkaar ontmoeten en hulp bieden aan elkaar een 
kinderwagen mee de trein in tillen, iets van de 
bovenste plank in de supermarkt pakken. Wat 
voor mij een kleine moeite is, kan voor anderen 
een belemmering zijn in het dagelijks leven. Een 
praatje bij de moestuintjes in het bos tijdens het 
wandelen of met de mannen (en vrouwen) van de 
plantsoenendienst, mijn dag wordt daar mooier 
van. Betrokken zijn bij en met elkaar betekent voor 
mij dat ik ook echt iets doe en er niet alleen over 
praat. De leus “Iedereen telt mee en doet mee!´ 
geldt voor jou, jongere of oudere, werkende of niet-
werkende, met of zonder hulpvraag. Dat is wat de 
gemeente wil bereiken. En als raadslid wil ik daar 
straks hard aan meewerken. Iedereen moet zich 
toch thuis voelen in onze gemeente.

“het is maar een 
kleine moeite elkaar 

te helpen”
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Vaak weten anderen het niet als je de eindjes 
elke maand aan elkaar moet knopen: het erover 
hebben is niet makkelijk. Daarom wil Gemeente-
belang dat je, als je tot de doelgroep behoort, de 
steun die je nodig hebt voor je kinderen in een 
keer aan kunt vragen en niet steeds apart. Sport-
schoenen, zwemles, een lidmaatschap, de kosten 
van een verjaardagsfeestje en die voor een laptop 
kun je dan in een keer aanvragen.  

Jongeren & Jeugd
Als jonge inwoner tel je mee. Daarom wil Ge-
meentebelang jullie horen en wordt beleid pas 
vastgesteld als ook jullie mening is gehoord. De 
hartenkreet van jongeren “Praat niet over ons, 
maar met ons”[2] is bij ons duidelijk overgekomen. 
Gemeentebelang wil daarom een jongeren-ad-
viesraad die samen met de al bestaande jeugd-
gemeenteraad een klankbord is om jullie ideeën 
of adviezen te laten horen.

Om fijn op te groeien en je te ontwikkelen moe-
ten in onze gemeente sport, cultuur, educatie en 
andere vormen van vrijetijdsbesteding mogelijk 
zijn. Die zijn belangrijk om je te kunnen ontplooi-
en en je kansen te benutten. Alle scholen moe-
ten integrale kindcentra worden. Zo’n integraal 
kindcentrum (IKC) biedt onderwijs, kinderopvang, 
maar bijvoorbeeld ook naschoolse activiteiten. 
Ook de rol van jongerencentrum A16 moet ver-
sterkt worden. Buiten spelen, de natuur beleven, 
hobby’s uitoefenen en actief bezig zijn, dat is alle-
maal goed voor je ontwikkeling. Leuke speelplaat-
sen, aantrekkelijke trapveldjes, open terreinen 
als Wolfsweide en de activiteiten van sportclubs, 
van scouting en andere jeugdclubs verdienen de 
steun van de gemeente. 

Soms lukt het jongeren niet om zinvol of ontspan-
nend bezig te zijn en slaat de verveling toe. Jonge-
ren hangen dan op straat rond. Problemen rondom 
‘hangjeugd’ kunnen het gevolg zijn. Graag willen 
wij daarom dat A16 ruimere openingstijden han-

teert zodat ook oudere jongeren bij A16 terecht 
kunnen. Een jongerenwerker die van aanpakken 
weet, kan daar met hen aan de slag. Zo willen 
we overlast voorkomen. Een boa, gespecialiseerd 
in jongerenzaken, moet beschikbaar zijn wanneer 
overlast plaatsvindt, en adequaat ingrijpen. 

Kinderen die door omstandigheden meer begelei-
ding nodig hebben, moeten we helpen zich voor 
te bereiden om zo zelfstandig mogelijk te worden. 
Door hen te helpen met bijvoorbeeld zelfstandig 
reizen naar de middelbare school, omgaan met 
geld, studie of een werktraject kunnen we de 
overgang naar zelfstandigheid, voor en na het 
achttiende verjaardag, zo vloeiend mogelijk laten 
verlopen. 

Een andere nieuwe werkelijkheid is het omgaan 
met de sociale media. Het is belangrijk dat kin-
deren in het basisonderwijs leren wat ze wel en 
niet mogen. Zo worden zaken als online pesten, 
sexting en loverboys tijdig herkend en voorko-
men. Een lokale kinder-vertrouwenspersoon kan 
daarbij hulp bieden. 

Het uitgangspunt ‘een gezin, een plan, een re-
gisseur’ moet veel verder ontwikkeld worden met 
alle stakeholders op dit gebied: onderwijs, ge-
zondheidszorg, jeugdhulp, maatschappelijk werk, 
huisartsen, sport- en cultuurverenigingen.  Zo kan 
men voorkomen dat een kind of gezin met proble-
men steeds van het kastje naar de muur gestuurd 
wordt. Dat leidt niet alleen tot veel ergernis, maar 
verergert ook het probleem, terwijl er tijd verloren 
gaat.

Ouderen, inwoners met een beperking & Wmo
Het welzijn van onze kwetsbare inwoners, daar-
aan moeten we de komende periode veel aan-
dacht besteden. De overheveling van zorgtaken 
vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten, de 
Wmo, is een feit. En nu moeten we ons gaan con-
centreren op de uitvoering van deze taken, want 

we zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Ge-
meentebelang wil dat een hulpvraag direct door een 
Wmo-consulent kan worden afgehandeld. Op deze 
manier werken we snel, adequaat en efficiënt aan het 
oppakken van hulpvragen.

Fysieke aanpassingen en de hulp die de gemeente 
levert vanuit de Wmo moet passend, betaalbaar en 
voldoende zijn. Dit geldt voor alle inwoners die een 
hulpvraag hebben. Inwoners met een lichamelijke of 
geestelijke beperking moeten deze hulpvraag ook 
zelfstandig kunnen stellen. Daarom moet de informa-
tie ook voor deze groepen leesbaar en beschikbaar 
zijn en moet de zorg toegankelijk zijn. Om de positie 
van mensen met een handicap te verbeteren moet 
de gemeente voldoen aan het VN-verdrag voor de 
rechten van mensen met een handicap[3]. Er moet 
een plan van aanpak zijn voor inclusief beleid en de 
uitvoering daarvan.

Heel veel ouderen willen graag thuis blijven wonen, in 
hun vertrouwde huis en omgeving. Dat is heel begrij-
pelijk maar niet altijd even makkelijk. Initiatieven zoals 
Wonen met Gemak kunnen helpen om op tijd maat-
regelen te nemen zodat men langer thuis kan blijven 
wonen. Andere aandachtspunten voor de toekomst 
zijn: het mogelijk maken van pre-mantelzorgwonin-
gen, gebruik maken van slimme huisautomatisering 
(smart homes, domotica) en kansen creëren voor het 
organiseren van nieuwe woonvormen (CPO[4]) om op 
je eigen manier zelfstandig te blijven wonen en de 
nodige zorg te regelen. 

Er moet verder geïnvesteerd worden in drempel-
verlagende en vrij toegankelijke[5] dagbesteding met 
daarbij bewegingsactiviteiten. De gemeente moet 
inzetten op het voorkomen van eenzaamheid en ou-
derenmisbruik. De werkgroep Dementie Vriendelijke 
Gemeente (DVG) heeft professionele inzet nodig om 
het thema dementie onder de aandacht te blijven 
brengen met voorlichting, informatieverstrekking en 
themabijeenkomsten. Mantelzorgers, ook de jonge 
mantelzorgers, mogen niet onderbelicht worden. Niet 

alleen is het jaarlijkse mantelzorgcompliment van be-
lang als blijk van waardering, ook moeten we inves-
teren in professionele ondersteuning en in respijtzorg 
(tijdelijke vervanging voor een mantelzorger). Het Lo-
kaal Steunpunt Mantelzorg moet daarvoor voldoende 
middelen krijgen. 

Actiepunten
• Actuele Sociale Kaart, digitaal en op papier
• Gemeentelijk zorgplatform
• Sociaal contactfunctionaris
• Professionalisering van medewerkers en hulp-

verleners
• Principe “praat met ons en niet over ons” invoe-

ren bij jeugdbeleid en de uitvoering ervan
• Vorming van een Jongerenadviesraad
• Integraal Kind Centrum (IKC) in elke school
• Ruimere openingstijden A16 en investeren in 

overlastgevende jongeren
• Leren omgaan met Sociale Media op alle basis-

scholen voor groep 8
• Instellen van een lokale kindervertrouwensper-

soon
• Plan van aanpak VN-verdrag voor de rechten 

van mensen met een handicap
• Drempelverlagende en vrij-toegankelijke dagac-

tiviteiten 
• Beleid op voorkomen van eenzaamheid en ou-

derenmisbruik
• Professionele ondersteuning voor organisaties 

als de Dementie Vriendelijke Gemeente en het 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg
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Fijn wonen in een prettige omgeving3.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

Waar je woont, moet het goed zijn! Het gaat om je 
‘thuis’, waar je kinderen veilig kunnen opgroeien 
en waar je wat je nodig hebt binnen handbereik 
vindt. De gemeente heeft daarin een belangrijke 
taak: zorgen dat de woon- en leefomgeving goed 
voelt. Ze heeft de verantwoording voor inrichting 
en onderhoud van de openbare ruimte, niet alleen 
groen en speelterreinen maar ook wegen, uitzicht, 
nieuwbouwplannen en al het andere in onze om-
geving. 

Gemeentebelang vindt het belangrijk dat jij, inwo-
ner en gebruiker, meedenkt over de ontwikkeling 
ervan. Inwoners moeten in een vroeg stadium be-
trokken worden bij het maken van plannen en de 
uitwerking daarvan. Samen kunnen we meer dan 
de gemeente alleen, denk bijvoorbeeld maar aan 
het aantrekkelijk maken van onze entrees of het 
inrichten van de dorpscentra.

Woningen & diversiteit
De gemeente Gilze en Rijen is in trek als woonge-
meente. Onze woningbouw moeten we zorgvul-
dig afstemmen op de behoeften. In het verleden 
werd er vooral gekeken naar de betaalbaarheid 
van de woningen; er werd gestuurd op goedkoop, 
betaalbaar en duur wonen. Men bouwde daarom 
huur- en koopwoningen. Inmiddels is duidelijk dat 
er ook gekeken moet worden naar wat mensen 
willen en echt nodig hebben. Er is behoefte aan 
steeds meer woningen voor eenpersoonshuis-
houdens, senioren willen graag woonruimte met 
alle voorzieningen op gelijk niveau en starters 
willen beginnen in een tiny-house. Er moeten 
bovendien wooneenheden komen waarin perma-
nente ouderenzorg geleverd kan worden. Dit alles 
vraagt om een flexibel beleid waarin alle vraag-
stukken goed afgewogen worden, zodat iedereen 
in onze gemeente kan wonen op de wijze die bij 
hem of haar past.

In de afgelopen jaren zijn al veel lelijke plekken in 
onze dorpen vervangen door nieuwbouw. Maar er 

zijn nog steeds mogelijkheden om inbreiding voor 
te laten gaan op uitbreiding. Zo willen we bijvoor-
beeld de locaties Rutters-Wendel en Kin heront-
wikkelen. 

Woningbouw in Molenschot moet mogelijk blijven, 
ook na de oplevering van het huidige nieuwbouw-
plan. De leefbaarheid van kleine kernen valt of 
staat met de mogelijkheid tot het realiseren van 
nieuwe woningen, liefst voor starters en jong ge-
zinnen. Inbreiding is hier de gewenste oplossing. 
Gemeentebelang vindt dat bij plannen in kernen 
rekening gehouden moet worden met de eigen 
identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat 
in elk plan voldoende ruimte moet zijn om de 
woon- en omgevingskwaliteit op niveau te bren-
gen. Inbreng van inwoners, belanghebbenden of 
buurt is daarbij belangrijk. Dit zal gewaarborgd 
moeten worden bij de komst van de nieuwe Om-
gevingswet[6].

Verkeer & mobiliteit
Vanzelfsprekend is dat de woonomgeving veilig 
moet zijn. Via de hoofdwegen moet een vlotte en 
veilige verkeersafwikkeling plaatsvinden voor alle 
deelnemers. Sommige straten zoals de Marga 
Klompélaan moeten met de buurt onder de loep 
genomen worden om te bekijken hoe de verkeers-
situatie verbeterd kan worden. In de woonwijk zijn 
voetgangers het belangrijkst. Alle woonwijken 
moeten daarom een 30-km zone[7] worden, dus 
ook de woonwijk Vijf Eiken. Laat veiligheid een 
vast onderdeel worden van alle ruimtelijke plan-
nen. 

Speciale aandacht vragen we voor fietsers en 
voetgangers. Vooral in Rijen zijn er geen veilige 
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers 
op de drukke doorgaande wegen. Het is er voor-
al voor kinderen erg onveilig om zelfstandig over 
te steken. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties 
bij onder meer De Boodschap, de kerk, de Mari-
astraat, op het Raadhuisplein[8], in de Constance 

Gerlingsstraat[9] en bij het Wilhelminaplein. Gemeen-
tebelang stelt voor om een integraal fietsplan op te 
stellen zodat al die onveilige oversteekplaatsen in 
kaart worden gebracht en dan een voor een kunnen 
worden aangepakt. Hierbij is het uitgangspunt dat 
fietsers voorrang hebben op het overige verkeer. Pas 
dan kunnen Rijense kinderen veilig naar hun trap-
veldje, school, club of vriendjes fietsen. 

Andere mogelijkheden om de veiligheid van kwetsba-
re verkeersdeelnemers te waarborgen willen we ook 
inzetten. Er moeten meer zebrapaden komen, zoals 

Francesco
Ik voel mezelf thuis hier in Rijen. Logisch, 
want ik woon er heel mijn leven al. Als ik door 
het dorp fiets, zie ik wat er is veranderd. Veel 
verbeteringen, maar voor fietsers is het er 
niet makkelijker op geworden. Zeker niet voor 
kinderen! Die fietsen naar school of naar hun 
vereniging en dan komen ze langs heel wat 
moeilijke punten. Daar moet toch iets aan te doen 
zijn! Fietspaden moeten op elkaar aansluiten en 
er moeten veilige oversteekplaatsen zijn. We 
moeten aan de slag om zo’n  samenhangend 
fietsplan te maken, waarin fietsers - laat ik daar 
helder in zijn - altijd voorrang zouden moeten 
hebben.

“Daar wil ik helder 
over zijn”
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er door onze actie een in de Regentenstraat/Gil-
lisstraat is gerealiseerd. Ook verkeerslichten kun-
nen de veiligheid vergroten. We streven immers 
nog altijd naar nul verkeersslachtoffers[10]. 
Om per fiets in korte tijd de omliggende steden en 
dorpen te bereiken is een goede interlokale snel-
fietsverbinding noodzakelijk. Een dergelijke ver-
binding kan dan een mooi alternatief zijn voor de 
auto. Daarom steunen wij de aanleg van snelfiets-
routes waarbij goede verlichting niet moet worden 
vergeten. 

Er zijn fietspaden die nodig verbeterd of aange-
past moeten worden. Zo streven wij naar een 
fietspad op de Mosstraat met een veilige over-
steek over de Hannie Schaftlaan. Een andere, 
door de jeugd zeer veel gebruikte fietsroute, is 
die van Rijen naar Oosterhout. Ondanks dat die 
niet volledig in onze gemeente ligt, zouden wij een 
fietspad aan één zijde van de Vijf Eikenweg een 
belangrijke verbetering vinden. Bij het oversteken 
van deze zeer drukke weg, waarop bovendien 
behoorlijk hard gereden wordt, vallen helaas veel 
slachtoffers. 

Station & Spoor
Onze gemeente is goed bereikbaar vanuit Breda 
en Tilburg. Dit is mede te danken aan ons station. 
Dit station moeten we koesteren en Gemeente-
belang staat dan ook achter de plannen voor de 
ontwikkeling van een nieuwe en betere spoorzo-
ne. De onveilige oversteeksituatie op het station 
moet echt aangepakt worden evenals een veiliger 
stationsovergang bij de Julianastraat. Voldoende 
parkeerplaatsen, fietsenstalling en voorzieningen 
zorgen ervoor dat station Gilze-Rijen niet op de 
nominatie komt om opgeheven te worden. 

Ondanks alle positieve kanten van het station 
geeft het spoor ook problemen. Door een toena-
me van het goederenvervoer neemt de overlast 
door trillingen en geluid toe en neemt de over-
steekbaarheid van het spoor af doordat de spoor-

wegovergangen vaker dichtzijn. De gemeente 
moeten zich ervoor inzetten om de overlastpro-
blemen bij ProRail en het ministerie aan te blijven 
kaarten en daarbij steun zoeken bij gemeenten 
die met dezelfde problematiek te maken hebben.

Waar men met de trein niet komt, moet men met 
goede busverbindingen kunnen komen. Uiteraard 
begrijpen wij dat busverbindingen zo rendabel 
mogelijk moet zijn. Toch zijn wij van mening dat 
een publiek belang zwaar mee moet wegen bij 
besluiten over het al of niet handhaven van bus-
verbindingen. Een goed contact met provincie 
en vervoersbedrijf is dan ook cruciaal. Maar we 
kunnen ook inzetten op andere vervoersmogelijk-
heden tussen dorpskernen of bepaalde locaties. 
Kleinschalige, innovatieve initiatieven, liefst met 
betrokkenheid van inwoners, willen we van harte 
ondersteunen en faciliteren.

Wonen & Leven
Want waar je woont, moet het goed zijn! Daar is 
iedereen het met ons over eens. Vaak kun je je 
ergeren aan “kleine” dingen die soms makkelijk 
en soms moeilijk op te lossen zijn. Speelplekjes 
en speelterreinen moeten netjes zijn en goed on-
derhouden. En ze moeten op de juiste plaats lig-
gen: kinderen moeten er veilig kunnen komen en 
spelen.

Hondenpoep is een moeilijker probleem. Gelukkig 
zijn er heel veel hondeneigenaren die de uitwerp-
selen van hun hond opruimen, maar we willen dat 
alle hondenbezitters hun verantwoordelijkheid ne-
men. Door te zorgen voor meer zakjesautomaten 
en afvalbakken geven we alle hondenbezitters 
die mogelijkheid. Speelveldjes kunnen worden 
omheind met een groen haagje of iets soortgelijks 
om hondeneigenaren erop te attenderen dat dit 
geen speelveld is voor de hond. Daarnaast willen 
we graag dat er continue aandacht is voor infor-
meren, controleren en beboeten bij deze ergernis 
nummer 1!

Een nette buurt heeft onderhoud nodig. Elke buurt-
bewoner kan zelf zien en tonen waar het aan 
schort. De burgerschouw is daarvoor een handig 
middel. Gemeentebelang stimuleert graag buurt- 
activiteiten waarbij buurtgenoten of een buurt-
vereniging samen iets aanpakken, bijvoorbeeld 
groenonderhoud (schoffelcontract) of activiteiten 
om voorzieningen op peil te houden (buurtwinkel, 
vervoer). Maar ook andere, vaak eenmalige initia-
tieven, willen we graag belonen. We willen daarom 
een buurtpot voor kleinschalige activiteiten, zodat 
leuke acties altijd gerealiseerd en gefinancierd 
kunnen worden vanuit wijk- en buurtbeheer zon-
der rompslomp en tijdverlies. De gemeente werkt 
daarin uiteraard samen met woonstichting Leystro-
men.

Actiepunten
• Woningbouw afstemmen op behoefte
• Inwoners denken mee over ruimtelijke ont-

wikkeling
• Inbreiding gaat voor uitbreiding bij nieuw-

bouw
• Ontwikkeling past bij de identiteit van het 

dorp
• Alle woonwijken worden 30-km zone
• Integraal fietsplan  voor veilige fietsroutes en 

snelfietsroutes
• Met aanpak spoorzone wordt de toekomst 

van het station gegarandeerd
• Blijvende aandacht voor passend busvervoer 
• Goed onderhoud van speelplekjes en speel-

terreinen
• Grondige aanpak van het hondenpoeppro-

bleem
• Burgerschouw mag niet ontbreken
• ‘Buurtpot’ voor kleinschalige buurtactiviteiten
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Samen bewust naar de toekomst4.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

We kunnen niet anders: we moet een duurzame 
maatschappij worden. En dit vraagt andere keu-
zes van inwoners, bedrijven en gemeente. Ge-
meentebelang gelooft dat een groene, duurzame 
samenleving nodig en haalbaar is. De vraag is: 
hoe kunnen wij, en hoe kan jij, in de gemeente 
Gilze en Rijen bijdragen aan een duurzame leef-
omgeving?

Energie & Klimaat
Pas als je een doel stelt, weet je waar je naar 
toe moet werken. Dus streeft Gemeentebelang 
naar een energieneutrale gemeente in 2030. Dat 
lijkt nog ver weg, maar het gaat ook niet vanzelf. 
Daarom zijn we blij met Energie Gilze Rijen (EGR  
[11]) die zich inzet voor het realiseren van lokale 
energiebronnen. Daarnaast is EGR een belang-
rijke partner bij het verduurzamen van particuliere 
woningen. Energieke Regio Gilze en Rijen[12] helpt 
onze bedrijven en maatschappelijke instellingen 
bij het verduurzamen van hun vastgoed. Met een 
vast budget moet de gemeente zorgen dat zij deze 
projecten structureel kunnen blijven uitvoeren. 
Ook het meedenken en faciliteren van initiatieven 
op het gebied van biomassa en het gebruik van 
andere niet-fossiele energie is van belang om te 
zorgen dat we straks in energieneutrale, gasloze 
huizen kunnen wonen. Om dit te stimuleren willen 
we kijken of leges verlaagd kunnen worden, als 
burgers of bedrijven energieneutrale maatregelen 
nemen of energieneutraal bouwen.
Om onze duurzaamheidvisie te kunnen realiseren 
is het noodzakelijk dat er (ambtelijke) capaciteit 
voor wordt vrijgemaakt.

Je hebt het vast al gemerkt: er zijn heftige peri-
odes van extreme regenval naast periodes van 
enorme droogte door hitte. De klimaatverandering 
levert wateroverlast en hittestress op. Natuurlijk 
kunnen we extreme regenval niet voorkomen 
maar we kunnen wel water tijdelijk opvangen, in 
bassins, in wadi’s en in openbaar groen. Ook bij 
jou in de tuin kun je riolering en bestrating zo aan-

passen dat hemelwater niet in het riool verdwijnt, 
maar in de bodem of via aparte regenwaterleidin-
gen wordt afgevoerd.

Hitte kun je niet beïnvloeden, maar wel verzach-
ten. De gemeente kan hiervoor zorgen door op 
zoveel mogelijk openbare plaatsen te zorgen voor 
natuurlijke schaduw en afkoelende verdamping 
door bomen en groen. Maar ook kunnen we wa-
ter vasthouden door bijvoorbeeld waterelementen 
en we kunnen planten kiezen die tegen droogte 
kunnen. Want een groene, open en niet met steen 
of asfalt afgedekte omgeving houdt het speelplein 
voor je kinderen ook bij hogere temperaturen pret-
tiger, het winkelplein aangenamer en de straten 
langs je huis koeler dan beton en steen.

Ook daken kunnen groen worden: zo wordt meer 
zuurstof geproduceerd, blijft het onder het dak 
koeler en kan meer regenwater tijdelijk worden 
opgevangen. Samen kunnen we veel bereiken 
om onze leefomgeving nog prettiger te maken. 
De gemeente moet door voorbeeld en voorlichting 
alle mogelijkheden van klimaatadaptatie inzichte-
lijk te maken.
 
Milieu & Afval
Weet je het nog? “Een beter milieu begint bij je-
zelf”. Daarom wil Gemeentebelang dat we samen 
optrekken om onze leefomgeving te beschermen. 
Milieu heeft te maken met lucht, geluid, bodem en 
dus ook met afval. Onze luchtkwaliteit is belang-
rijk want ook jouw huis staat tussen een vliegveld, 
het station en de snelwegen in en deze produce-
ren, naast onze eigen auto’s, veel fijnstof. Om te 
weten hoe zich dit in onze gemeente ontwikkelt 
en wat het doet met onze gezondheid vinden we 
het belangrijk om dit te gaan meten. Daar waar 
het nodig is, gaan we op zoek naar passende 
oplossingen: verkeersroutes buiten de woonwijk, 
contact met andere overheden om het toenemen-
de goederentreinverkeer en de vliegbewegingen 
binnen de perken houden. 

Geluidsoverlast speelt een grote rol in onze gemeente, 
vooral als je woont in de wijken Atalanta, De Haans-
berg en Nerhoven. De gebieden waarboven men mag 
vliegen, de geluidscontouren, mogen daarom niet rui-
mer worden dan nu het geval is; sterker nog, we plei-
ten juist voor een vermindering daarvan. 
Onze bodems hebben last van schadelijke stoffen. Na-
tuurlijk bermbeheer, waarbij we niet spuiten met giftige 
stoffen, is een vereiste. In de gemeente zijn plaatsen 
waar de bodem verontreinigd is met munitie of met 
giftige stoffen vanuit ons industrieel verleden. In een 
duurzame samenleving pakken we deze verontreini-
gingen aan. 

Peter
Vroeger reed ik zo’n 160.000 km per jaar met 
de vrachtwagen. Leeg heen en vol terug, of 
andersom. Verspilling van energie, slecht voor 
het milieu. Je dacht er niet over na. Nu vraag ik 
me vaak af of het wel noodzakelijk was om de 
auto te pakken voor een boodschapje. Het zijn 
kleine ritjes in de buurt maar als je die optelt is 
het best veel. En ja, ik maak me wel eens zorgen 
over de toekomst, hoe de wereld over 10 of 20 
jaar is. Klimaatakkoord, Parijs. Ik vind het lastig 
om me daar iets bij voor te stellen. Maar ik zie de 
noodzaak wel, je kunt je ogen er niet voor sluiten. 
Daarom wil ik een bijdrage leveren. Dus ja: afval 
scheiden, verantwoorde producten, temperatuur 
in huis een graadje lager. Mijn vrouw en ik doe er 
aan mee. Want alle kleine beetjes helpen, toch?

“ik wil wel iets doen 
voor de toekomst”
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In 2017 is ervoor gekozen om het herbruikbaar 
afval nog beter te gaan scheiden van het echte 
restafval door anders in te zamelen. Het gevolg: je 
houdt nog maar heel weinig echt restafval over en 
dat is dan het enige waar je nog voor betaalt. Het 
afgeven van herbruikbaar afval is en blijft gratis. 
De kringloopwinkels halen gratis je goede twee-
dehands huisraad op.  Die betere afvalscheiding 
wordt beloond met het verlagen van de afvalstof-
fenheffing. 

Bedrijven & Circulaire economie
In 2050 moet Nederland een circulaire econo-
mie[13]  zijn. Het is een slim samenwerkend sys-
teem waarbij op economisch en industrieel gebied 
geen nieuwe grondstoffen worden aangesproken 
en het afval opnieuw wordt gebruikt. Bedrijven, 
maar ook de gemeente zelf, kunnen zelfstandig 
circulair gaan werken maar ook hun producten 
daarop afstemmen. De gemeente moet de bedrij-
ven stimuleren en adviseren hoe ze dit mogelijk 
kunnen maken. 

Gezamenlijk wordt onderzocht hoe belemmeren-
de regelgeving kan worden omgebogen. Het is 
van belang dat we daarin samen optrekken om 
zoveel mogelijk positieve resultaten te bereiken. 
Ook de gemeentelijke ondernemersvereniging 
GRIC[14] willen we hier bij betrekken om de verbin-
ding vanuit hier te zoeken. 

Asbestdaken verweren in de buitenlucht en zo ko-
men dodelijke asbestvezels vrij die met het regen-
water in de bodem komen.  De rijksoverheid gaat 
daarom de aanwezigheid van asbestdaken vanaf 
2024 verbieden. Alle eigenaren zowel particulie-
ren, overheden, non-profit organisaties als (agra-
rische) ondernemers, dienen voor 2024 hun asbe-
stdaken te hebben verwijderd. Vooral voor grote 
daken kan dit een zeer grote kostenpost zijn.  Een 
rijkssubsidie kan worden aangevraagd tot 2020. 
Gemeentebelang wil dat onze gemeente de in-
ventarisatie met betrekking tot te saneren asbe-

stdaken nu al in gang gaat zetten. We gaan onze 
kennis delen en asbesteigenaars helpen met een 
stappenplan zodat iedereen op tijd de daken heeft 
verwijderd en de verwijdering ook kan betalen. 

Landschap & Groen
Onze gemeente ligt als groene buffer tussen twee 
steden en dat open gebied willen we graag zo 
houden. Dat is heel bijzonder: je kunt van huis uit 
het bos inlopen, een ommetje maken en al fiet-
send genieten van het buitengebied. Dit willen we 
graag versterken door leven en beleven waar mo-
gelijk samen te laten vloeien. Door samenwerking 
te zoeken met organisaties als Staatsbosbeheer, 
Toerlezjoere[15], het Natuurpodium[16], ZLTO[17] en 
NLGR[18] zetten we hierop in. 

Om je groene leefomgeving en daarbij ook het 
buitengebied te leren waarderen, is het belangrijk 
dat ook op scholen hier aandacht voor is. Educa-
tie over onze eigen natuur geeft je kind wat extra’s 
mee. Gemeentebelang wil zich daarom inzetten 
om dit toe te voegen in het reguliere aanbod cul-
tuur van de scholen.

Groen moet ook geplant, onderhouden, gesnoeid 
of gekapt worden. Als je in een oudere woonwijk 
woont, is onderhoud en herplant belangrijk om te 
zorgen voor een frisse en mooie straat. In nieu-
we woonwijken moeten we groen meteen in de 
plannen meenemen. Daarnaast willen we groene 
burgerinitiatieven ondersteunen, zoals een plan 
voor park Wolfsweide voor eetbaar groen (smul-
tuin, smulbos) en meer biodiversiteit[19].

In onze gemeente staan veel bomen: fraai, maar 
ook van belang voor de kwaliteit van de lucht die 
je inademt en voor de verkoeling van de gebouw-
de omgeving op hete dagen. Om te bepalen hoe 
het met onze bomenstand gesteld is en of we echt 
mogen spreken van een groene gemeente willen 
we graag een 0-meting van onze bomenstand uit-
voeren, zodat we daarop herplant, onderhoud en 

kapbeleid af kunnen stemmen. Ons doel is het be-
houden van een mooie en groene gemeente. 

Een groot deel van onze gemeente is in gebruik door 
agrariërs. Ze zijn de zorgdragers van de bodem in 
onze open groene ruimte. Gemeentebelang stimu-
leert samen met brancheorganisaties als ZLTO ook 
hier een duurzaam gebruik van de ruimte en een ver-
betering van de bodemkwaliteit. Wij ondersteunen 
agrariërs die in korte ketens voedsel voor de lokale 
markt produceren, energie leveren aan de dorpsbe-
woners, onderling meedoen aan de circulaire econo-
mie en elkaars afval als grondstof gebruiken en be-
taald krijgen door de lokale industrie die CO2 uitstoot 
om die in de bodem op te slaan (Carbon Credits[20]).

Het buitengebied is in beweging. We zien dat agrari-
ers zich specialiseren of juist verbreden. Zij hebben 
steeds vaker de behoefte of noodzaak om naast hun 
agrarische activiteiten andere activiteiten te ontplooi-
en. Gemeentebelang ziet dit als een positieve ont-
wikkeling. Deze nevenactiviteiten dienen dan wel 
kleinschalig te worden uitgevoerd met het oog op 
duurzaamheid, ze moeten streek-/lokaal gebonden 
zijn en geen overlast geven voor anderen. Gemeen-
tebelang wil daarover praten met initiatiefnemers en 
met de ZLTO om te kijken waar de wensen liggen. 
‘Verrommeling’ van het buitengebied wordt samen 
met de provincie tegengegaan binnen het Program-
ma Leefbaar platteland[21].

Biodiversiteit, veel verschillende soorten dieren en 
planten in een leefgebied, is niet alleen belangrijk 
voor de balans in de natuur maar geeft ook een impuls 
aan het buitengebied. Het belang van bloemrijke ak-
kerranden wordt uitgedragen. We moeten voorzichtig 
zijn met wat we hebben en natuur versterken waar 
het kan. Gemeentebelang wil dat de gemeente geen 
gifstoffen gebruikt en anderen stimuleert om hetzelf-
de te doen. Samen met de NLGR worden haalbare 
plannen ontwikkeld om de biodiversiteit te vergroten.

Gemeente & Goede voorbeeld
De gemeente Gilze en Rijen moet het goede voor-
beeld geven en alle mogelijkheden benutten om 
energie-, klimaat-, milieu- en afvaldoeleinden te be-
halen. Een dynamische duurzaamheidvisie waarbij 
‘Samen Bewust’ het uitgangspunt is, helpt ons daarbij 
op weg. Gemeentebelang vindt dat alle gemeentelijke 
gebouwen en vervoersmiddelen zo energieneutraal 
mogelijk moeten zijn. De medewerkers werken met 
duurzame materialen, ze scheiden ook op het werk 
al het afval (ook in de bedrijfskantine), in het beleid 
zijn duurzaamheidsdoelen beschreven en die worden 
in het werk uitgevoerd. Investeren in duurzaamheid 
levert een bijdrage aan onze toekomst en bespaart 
op energie. Maar dat gaat niet zonder budget. De 
gemeenteraad moet daarvoor een blijvend, passend 
budget beschikbaar stellen.

Actiepunten
• Energieneutrale gemeente in 2030
• Structureel budget en capaciteit voor duurzame 

initiatieven en beleid
• Plan van aanpak klimaatadaptatie
• Meten van luchtkwaliteit
• Geen uitbreiding geluidscontouren
• Herbruikbaar afval volledig gratis
• Minder restafval betekent minder afvalstoffen-

heffing
• Actief streven naar een circulaire economie
• Asbestinventarisatie en stappenplan
• Natuur als onderdeel van cultuureducatie op 

school
• Gemeente gebruikt geen gifstoffen in het kader 

van biodiversiteit
• 0-meting bomen en groen
• Gemeente geeft het goede voorbeeld
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Voor iedereen sport, cultuur en onderwijs5.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

In onze gemeente is veel te doen. Je kunt kie-
zen uit allerlei sporten, leuke activiteiten en eve-
nementen en goede basisscholen. Dat gaat niet 
vanzelf. Een gemeente moet niet alleen facilite-
ren, maar ook waardering hebben voor de vrij-
willigers die het mogelijk maken dat onze kernen 
Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten bruisen, en dat 
onze gemeente inspirerend en sportief is en blijft. 

Daarom pleiten wij voor een jaarlijkse waardering 
voor de vele vrijwilligers die actief zijn in onze ge-
meente. Dit kan gecombineerd worden met een 
huldiging voor onze sportieve en kunstzinnige ta-
lenten. Kortom, een avond waarop iedereen in het 
zonnetje wordt gezet.
 
Sport & bewegen
De nieuwe sportaccommodatie Den Butter wordt 
naar verwachting in maart 2018 opgeleverd. Ge-
meentebelang vindt dat dit nieuwe sportcomplex 
met zwembad de spil moet worden van sportief 
Rijen. Hier moet voor jong en oud een gevarieerd 
en eigentijds programma aan activiteiten worden 
aangeboden, zodat zoveel mogelijk van Den But-
ter gebruik gemaakt wordt. 

Gemeentebelang heeft tijdens een huis-aan-huis-
ronde in de woonwijk rondom het oude zwembad 
Tropical en sporthal Margriet gehoord wat omwo-
nenden als toekomstbeeld zien, als het zwembad 
en de sporthal zijn gesloopt. De wensen van de 
buurtbewoners moeten een rol spelen in de be-
sluitvorming rondom de inrichting van hun woon-
omgeving: bescheiden nieuwbouw (patiowonin-
gen), een groene en ruime inrichting, een nieuwe 
sportaccommodatie die voldoet aan de moderne 
eisen, ruime parkeergelegenheid etc. De keuze 
voor een nieuwe accommodatie op de Margriet-lo-
catie heeft de voorkeur van Gemeentebelang, 
waarbij het uitgangspunt is dat deze goed moet 
aansluiten bij de capaciteit van het totale aanbod 
aan binnensportaccommodaties.

Als de gymzaal aan de Monseigneur Ariënsstraat 
gesloopt wordt, verdwijnt hiermee ook de huidige 
skatebaan. We willen dat deze skatebaan ver-
plaatst wordt naar een andere geschikte plaats in 
de buurt, waarbij een overkapping zeer gewenst 
is. In overleg met de huidige gebruikers wordt een 
voorstel met de buurt verder uitgewerkt.

Bewegen gebeurt ook steeds meer in de buiten-
ruimte, soms georganiseerd maar niet altijd. Deze 
vormen van buiten bewegen willen wij nog meer 
activeren door hiervoor op verschillende loca-
ties, ook in oudere woonwijken, plekken geschikt 
te maken en een gevarieerd aanbod aan bewe-
gingstoestellen te plaatsen. 

Kunst, muziek & cultuur
Een bruisende dorpsgemeenschap kenmerkt zich 
door vele activiteiten, initiatieven en evenemen-
ten. Het is leuk als er veel georganiseerd wordt 
om van te genieten of actief aan deel te nemen. 
Vaak worden bij dit soort activiteiten sponsoren 
gezocht met daarbij een gemeentelijke subsidie. 
Gemeentebelang is gecharmeerd van het voor-
beeld uit de gemeente De Wolden[22]. Meer dan 40 
projecten van inwoners zijn daar in de afgelopen 
twee jaar beloond met een subsidie uit het fonds 
“Initiatiefrijk De Wolden”. Wij stellen voor om te 
onderzoeken of een dergelijk fonds ook in onze 
gemeente kan helpen om initiatieven uit de ge-
meenschap mogelijk te maken.

Op ons cultureel erfgoed mogen we trots zijn. 
Onze gemeente heeft we een rijk verleden en een 
bijzondere historie. Gelukkig zorgt de Heemkun-
dekring Molenheide dat dit alles goed bewaard 
en gedocumenteerd wordt en vooral ook digitaal 
beschikbaar is voor onze inwoners. Gemeente-
belang vindt het overdragen van deze kennis be-
langrijk en ondersteunt de ambitie van de Heem-
kundekring om lespakketten te ontwikkelen en 
educatieve activiteiten te organiseren. Een mooi 
voorbeeld is Kamp Rijen. Deze bijzondere ont-

dekking willen we graag zichtbaar maken en daar-
mee een belangrijk stuk lokale historie meegeven 
aan de jeugd. 

Kunst in de openbare ruimte geeft de woonomgeving 
een extra impuls en sfeer. Van belang is het daar-
om dat kunst bij nieuwbouwplannen direct meege-
nomen wordt. Daarnaast moet, in samenspraak met 
de kunstcommissie, een actief programma worden 
opgesteld voor nog te realiseren kunstuitingen in de 
openbare ruimte.

Johan
Een rondje Rijen lopen, ik doe het graag. 
Sporten is voor mij meer dan bewegen. Even je 
hoofd leegmaken, opladen voor wat komen gaat 
en ik kan weer even vooruit. En je ziet nog eens 
wat. Het nieuwe zwembad en sporthal heb ik per 
week zien groeien, en nu is het al bijna klaar. Het 
wordt vast erg mooi. En ik hoop dat veel mensen 
er gebruik van gaan maken, jong en vooral ook 
oud. Want sporten is mensen ontmoeten, gezellig 
samen zijn, bewegen en gezond oud worden. 
Daarom is het geweldig dat we in onze gemeente 
zulke goede sportvoorzieningen hebben. Maar 
mij kom je tegen in park Wolfsweide, lekker 
bootcampen!

“goede 
sportvoorzieningen 
zijn voor iedereen”
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Kunst, muziek en andere vormen van cultuur heb-
ben een enorme toegevoegde waarde voor met 
name opgroeiende kinderen. Cultuur verrijkt, in-
spireert, verwondert en prikkelt de fantasie. Door 
Toon! en Cultuurplaats met elkaar te verbinden 
kunnen kunst, muziek en cultuur een belangrijke 
plaats in het leven van kinderen krijgen, zowel tij-
dens als na schooltijd. 

Onderwijs & Ontwikkeling
Goed onderwijs is een stevige basis voor je ver-
dere leven en daar kijk je met plezier op terug. 
Gelukkig zijn binnenkort alle scholen in onze ge-
meente vernieuwd of gerenoveerd. We zien dan 
ook graag dat alle scholen een Brede-Schoolaan-
bod leveren. Hierdoor kunnen onze kinderen ook 
na schooltijd kennis maken met een breed aan-
bod aan sport, cultuur en naschoolse educatie.

De bibliotheek is belangrijk in de ontwikkeling van 
kinderen. Deze moet in samenwerking met de 
scholen een eigentijds en actueel aanbod heb-
ben en ervoor zorgen dat kinderen lezen leuk vin-
den en dat ze dat zo lang mogelijk blijven doen. 
Daarom is gemeentebelang een voorstander van 
vernieuwing van de bibliotheken zodat zij een 
laagdrempelige voorziening vormen waarin jong 
en oud graag komt voor ontspanning en ontwik-
keling.
Een goed samenspel tussen scholen, gemeen-
te, huisartsen en jeugdzorg moet ervoor zorgen 
dat kinderen die het moeilijk hebben, thuis of op 
school, zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. 
Hierdoor voorkomen we dat kinderen te lang op 
hulp moeten wachten waardoor een situatie alleen 
maar verder uit de hand loopt. We moeten stevig 
inzetten op een doorontwikkeling in de jeugdzorg. 

Elk kind moet het onderwijs krijgen dat hij of zij 
nodig heeft. De basisscholen moeten goed onder-
ling en met de gemeente samenwerken om hun 
zorgplicht waar te maken en het bij het kind pas-
sende onderwijs te bieden.

Actiepunten
• Jaarlijkse waardering voor vrijwilligers
• Talenten op sport- en cultureel terrein wor-

den in het zonnetje gezet
• Nieuwe sporthal-zwembad Den Butter heeft 

een actueel aanbod voor jong en oud
• Herontwikkeling oude sporthal en zwembad 

in overleg met buurtbewoners
• Nieuwe locatie skatebaan in overleg met ge-

bruikers en buurt
• Sportief bewegen in buitenruimte mogelijk 

maken
• Fonds voor initiatieven van inwoners naar 

voorbeeld van gemeente De Wolden
• Kamp Rijen zichtbaar maken voor toeristi-

sche en educatieve doeleinden
• Kunst in de openbare ruimte meenemen in 

nieuwbouwprojecten
• Alle scholen naar een brede-schoolopzet
• De bibliotheek  moderniseert en heeft een 

eigentijds aanbod
• Doorontwikkeling van samenwerking op het 

gebied van jeugdzorg
• Passend onderwijs optimaliseren
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Wij zijn Gilze en Rijen6.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

De gemeentelijke organisatie is belangrijk voor 
elke inwoner. Bij ieder contact heb je ermee te 
maken. Denk bijvoorbeeld aan de informatiepagi-
na in het weekblad, het leegmaken van je con-
tainer of het aanvragen van een paspoort. Bij al 
deze contacten ben je klant van de gemeente en 
wil je ook als klant benaderd worden. Je betaalt 
bovendien zelf mee voor de uitvoering van al deze 
diensten. Ook daarom is het goed om te weten 
hoe de gemeentelijke dienstverlening is georgani-
seerd en wat die met je geld doet.

Belangen & Democratie
Gemeentebelang wil inwoners betrekken bij de 
politiek. Wij kiezen voor luisteren naar de burgers 
en tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid   
serieus nemen. We organiseren daarom openba-
re voorbereidingsvergaderingen, we verwoorden 
signalen uit de gemeenschap in vragen aan bur-
gemeester en wethouders, we formuleren voor-
stellen tot aanpassing of verandering. Vaak doen 
we dit samen met andere partijen, zodat deze 
voorstellen kunnen leiden tot verbeteringen.  

We kiezen niet voor een gemeentelijk referendum, 
want dat weerspiegelt niet de werkelijke vragen 
van de burgers. Onderwerpen zijn immers niet 
makkelijk te vereenvoudigen tot vragen die met 
ja of nee beantwoord kunnen worden. Als lokale 
partij moeten we ons zo inzetten, dat mensen zich 
gehoord voelen. Soms moet je echter besluiten 
nemen in het algemeen belang, die de belangen 
van individuen, van een groep of een dorp over-
stijgen. Wij hebben alle vertrouwen in onze verte-
genwoordigende democratie. De inwoners kiezen 
de raadsleden, die maken een coalitieprogram-
ma en kiezen de bestuurders die dat uit moeten 
voeren (Burgemeester en Wethouders) en vervol-
gens controleren die raadsleden namens de inwo-
ners dat bestuur.
 
ABG & Toekomst
Om alle diensten goed en betaalbaar te kunnen 

leveren moet de gemeentelijke organisatie een ef-
ficiënte organisatie zijn. De fusie van de ambtelijke 
organisaties van drie gemeenten Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau en Gilze en Rijen[23] was en is een 
gigantische operatie. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot een sterke, krachtige organisatie, zodat we 
niet hoeven op te gaan in een grotere gemeen-
te. Er zal nog flink doorontwikkeld moeten worden 
om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Met 
name efficiëntie, besparingen en mogelijkheden 
als één gemeenschappelijke werkplek voor amb-
tenaren zullen verder uitgewerkt moeten worden. 
Ons uitgangspunt is hierbij dat er altijd fysieke 
loketten in de gemeente moeten zijn en dat per-
soonlijk contact per gemeente behouden moet 
blijven. Zo blijft de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening op niveau. 

De gemeente Gilze en Rijen heeft een buiten-
dienst/milieudienst met een gemeentewerf  en mi-
lieustraat. De werknemers zijn bij onze gemeente 
in dienst en voeren hun taak uit met veel kennis 
van de plaatselijke omstandigheden. Dit leidt er-
toe dat er zeer flexibel gewerkt kan worden om 
alle taken van zo’n buitendienst snel en in eigen 
beheer te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de 
gemeentewerf een meerwaarde omdat het ook 
een waardevolle werkplek is voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeentebe-
lang is daarom van mening dat de gemeentewerf 
blijvend geëxploiteerd moet worden met mensen 
uit de eigen directe omgeving, opdat lokale en so-
ciale arbeidsplaatsen behouden blijven. Op deze 
manier werken we aan onze participatiedoelstel-
ling en zorgen we dat kennis en betrokkenheid 
voor onze gemeente behouden blijven. 

Gemeente & Financiën
De gemeenteraad heeft een controlerende taak. 
De leden van de raad moeten daarom goed en 
duidelijk geïnformeerd worden over de organisa-
tie en de financiële stand van zaken. Maar Ge-
meentebelang vindt ook dat deze informatie voor 

iedereen in een begrijpbare vorm beschikbaar moet 
zijn. Hier kunnen we nog een flinke stap in maken. 
Wij denken hierbij aan een samenvatting waarin op 
hoofdlijnen de inkomsten en uitgaven in tabellen zijn 
weergegeven. Dat kan tegenwoordig ook met een 
app. Het voordeel hiervan is dat daarmee altijd de ac-
tuele stand van zaken zichtbaar is. Inwoners krijgen 
zo inzicht in wat er met hun geld gebeurt. 

Gilze en Rijen behoort op basis van de woonlasten-
ontwikkeling bij de 25% goedkoopste gemeenten van 
Nederland. Dit willen wij zo houden. Hierbij moeten 

Ben
Lokale democratie betekent voor mij dat je stem 
gehoord wordt. Aanspreekbare vertegenwoordigers 
die verantwoording afleggen over want ze doen. Ik 
vind dat de nadruk moet liggen op luisteren, met 
elkaar en naar elkaar. Een lokale partij gaat samen 
met een herkenbare omgeving. Als ik boodschappen 
doe in ons dorp wil ik graag een aantrekkelijk 
winkelbestand en een gezellige weekmarkt. 
Een ondernemend Gilze en Rijen vergroot de 
levendigheid en dat vind ik belangrijk voor de 
toekomst. De toekomst is ook dat onze ambtenaren 
samenwerken met die uit Alphen en Chaam en 
Baarle-Nassau. Wonend en werkend tussen Tilburg 
en Breda is het belangrijk onze zelfstandigheid te 
bewaren. Dat betekent dat we zowel in onze eigen 
raad als regionaal onze stem moeten laten horen. 
Stilzitten is er daarom voor mij niet bij.

“in onze eigen raad je 
stem laten horen”
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we ook kijken naar de afvalstoffenheffing en riool-
belasting. Indien de reserves daarvoor de norm 
overstijgen, kunnen deze afgebouwd worden ten 
gunste van de belastingbetaler of ingezet worden 
voor vernieuwing van bijvoorbeeld het rioolstelsel.

Een huishoudboekje gaat ook over schulden, ri-
sico’s en vermogen. Een aantal uitgangspunten 
voor gezond financieel beleid is voor ons hierbij 
belangrijk:

• De weerstandscapaciteit  houden we op ten-
minste 100%[24]. 

• De uitkomst van de jaarlijkse stresstest moet 
duidelijker in beeld gebracht worden bij de 
P&C-cyclus. 

• De netto schuldquote[25] blijft beneden de 
130%, inclusief correctie voor alle verstrekte 
leningen. Het streven is 100%.

• Een actief risicomanagement[26] over de ge-
hele gemeentelijke financiën.

• Positieve jaarrekeningresultaten worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

De gemeente Gilze en Rijen neemt, op basis van 
wettelijke verplichtingen, deel in enkele gemeen-
schappelijke samenwerkingsverbanden waaraan 
de gemeente ook financieel bijdraagt. Uiteraard 
staan daar bepaalde diensten voor tegenover. 
Denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio (o.a. 
brandweer, calamiteiten), de GGD (volksge-
zondheid) en de Omgevingsdienst (vergunning 
en handhaving op het gebied van milieu). De 
gemeente neemt actief deel in deze samenwer-
kingsverbanden De ter beschikking gestelde mid-
delen moeten volledig ingezet worden voor de 
uitvoering van de taken van deze organisaties en 
mogen niet gebruikt worden voor overbodige (te 
grote) reserves of onverantwoorde uitgaven.
 
Ondernemen & Ontwikkeling
Het Ondernemingsfonds willen we breder inzet-
ten door het om te vormen tot een innovatiefonds. 
Gemeentebelang ziet mogelijkheden voor innova-

tie op onder meer het gebied van veiligheid, duur-
zaamheid en ruimtelijke ordening. De gemeente 
moet bovendien bij aanbestedingen stimuleren 
dat bedrijven iets terugdoen voor de samenleving: 
Social Return on Investment (SROI).

Ondernemen gaat vaak gepaard met een com-
plexe wet- en regelgeving op alle terreinen: van 
vestigen tot uitbreiden, van personeel tot werk-
gelegenheid, van duurzaamheidsmaatregelen tot 
circulaire economie. Gemeentebelang wil daarom 
dat de gemeente ondernemers helpt door de inzet 
van de huidige bedrijfscontactfunctionaris te ver-
ruimen tot al deze kennisterreinen. Een allround 
ondernemersadviseur in onze gemeente kan dan 
als vraagbaak en wegwijzer dienen zodat deze 
vraagstukken integraal opgepakt kunnen worden.

Ondernemers zijn van harte welkom in onze ge-
meente. De gemeente is verantwoordelijk voor 
een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De huidi-
ge bedrijventerreinen moeten daarom aantrekke-
lijk zijn en blijven. Een plan van aanpak helpt om 
oudere bedrijventerreinen te moderniseren. De 
marketing voor vestiging op bedrijventerrein Mid-
den Brabant Poort moet geïntensiveerd worden.

Veiligheid & Handhaving
Je veilig voelen is een belangrijke factor bij het 
prettig wonen in je dorp. Dit begint met het voorko-
men van onveilige situaties en plaatsen. Daarom 
moeten illegale kwekerijen en drugslaboratoria 
in woningen, bedrijven, campings en in het bui-
tengebied actief worden opgespoord en ontman-
teld. Zij veroorzaken overlast en verloedering en 
ze creëren onveilige situaties. Daarnaast trekken 
deze illegale activiteiten criminaliteit aan. Daar-
om is een goede samenwerking met onder meer 
het Openbaar Ministerie, de Politie, de Belasting-
dienst, Energiebedrijven en de Omgevingsdienst 
belangrijk.

Een krachtig ‘Damoclesbeleid’[27], volledige steun 

voor de uitvoering hiervan, bijpassende budgetten en 
inzet van o.a. politie en boa’s zijn hierbij essentieel. 
Daarnaast moeten we oog hebben voor de gevaren 
van ondermijning van de rechtsstaat door infiltratie, 
intimidatie, omkoping en bedreiging. De burgemees-
ter moet zorgdragen voor de openbare veiligheid. Er 
komt een plan van aanpak voor het buitengebied, met 
name voor bedrijven en campings. Dit wordt een vast 
onderdeel van Vergunning en handhaving. 

Gemeentebelang is blij met het behoud van een po-
litiebureau in Rijen en daarmee in onze gemeente. 
Zichtbaarheid op straat moet gepaard gaan met een 
fysieke locatie waar men terecht kan voor vragen, in-
formatie, hulp en aangiften. Daarom willen wij dat het 
bureau/loket hier blijft. Niet alleen aanwezigheid, ook 
zichtbaarheid is van groot belang voor de veiligheid 
en het veiligheidsgevoel. Boa’s kunnen daarom ook 
op het bureau hun werkplek hebben om de samen-
werking te bevorderen en informatie/kennis uit te wis-
selen. 

Met het nieuwe openbare verlichtingssysteem kan 
het licht plaatselijk geregeld worden. We willen daar-
om een pilot waarbij gekeken wordt hoe bij een mel-
ding van onveilige plekken of bij samenscholing de 
politie de verlichting op afstand kan regelen waardoor 
de veiligheid in die omgeving kan worden bevorderd.

Actiepunten
• Vertegenwoordigende democratie
• Doorontwikkeling ABG; met altijd een fysiek lo-

ket voor inwoners
• Behoud eigen milieustraat en buiten-/milieu-

dienst
• Gemeentelijk huishoudboekje in begrijpelijke 

vertaling voor inwoners
• Gilze en Rijen blijft behoren bij de 25% gemeen-

ten met de laagste woonlasten
• Financieel gezonde gemeente op basis van 

vaste afspraken
• Ondernemingsfonds wordt verbreed tot innova-

tiefonds
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Verwijzingen
[1] Social Return on Investment; bij een aanbesteding voor een opdracht door de gemeente wordt 

een klein deel van het werk uitgevoerd door mensen die zich voorbereiden op een terugkeer op 
de arbeidsmarkt of met een indicatie Sociale Werkplaats.

[2] Bijeenkomst ‘jongeren in jeugdhulp’ in A16, december 2016
[3] www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-men-

sen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap.
[4] Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren 

volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.
[5] Toegankelijk zonder beschikking of indicatie.
[6] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht
[7] Eventueel ook doorgaande wegen als Mariastraat
[8] Een plan van aanpak hiervoor wordt inmiddels uitgewerkt.
[9] De Raad heeft inmiddels besloten tot een aanpassing.
[10] Dit sluit ook aan bij de actie van de provincie; www.nulverkeersdodenbrabant.nl
[11] www.energiegilzerijen.nl
[12] www.energiekeregiogilzerijen.nl
[13] Circulaire economie wordt ook kringloopeconomie genoemd.
[14] Gilze Rijens Industrieel Contact, www.gric.nl
[15] www.toerlezjoere.nl
[16] www.hetnatuurpodium.nl
[17] Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie; www.zlto.nl
[18] Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen, www.natuurlijkgilzerijen.nl
[19] Plan “eetbare bloemen en bessen voor Wolfsweide”, door Catharina de Bruin, maart 2017
[20] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/emissiehandel-co2
[21] https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/stad-en-platteland.aspx 
[22] https://www.dewolden.nl/wonen-en-leven/initiatiefrijk-de-wolden_44504/
[23] Alphen-Chaam, Baarle–Nassau, en Gilze en Rijen, afgekort ABG.
[24] Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft 

om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.
[25] Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen 

middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie drukken. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren. De netto schuld-
quote wordt ook gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: omdat bij leningen onzekerheid kan 
bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als ex-
clusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in 
de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.

[26] Risicomanagement is een terugkerend proces waarbij risico’s op een systematische manier wor-
den opgespoord, op hun consequenties worden beoordeeld en de meest effectieve manier wordt 
bepaald om deze risico’s te voorkomen of te minimaliseren.

[27] Artikel 13b van de Opiumwet (ook wel de wet Damocles genoemd) geeft de burgemeester de be-
voegdheid om handhavend op te treden tegen drugshandel vanuit cafés, coffeeshops of andere 
voor publiek toegankelijke lokalen. Dit artikel geldt ook voor een bedrijfsruimte/loods en woningen.

• Plan van aanpak voor revitalisering oudere 
industrieterreinen

• Krachtig Damoclesbeleid met bijpassend 
budget en mandaat

• Behoud politiebureau
• Pilot dimmen/versterken openbare verlich-

ting om de veiligheid te bevorderen
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