Nieuwsbrief
Vanuit het Bestuur
Afscheid van onze voorzitter
Zoals onze bestuursvoorzitter Ingrid Scheifes in de vorige nieuwsbrief al
kenbaar maakte, zit haar “klus” erop. Ingrid zou onze partij als voorzitter
de verkiezingsperiode doorloodsen om daarna met stille trom het politieke
toneel te verlaten. En zo geschiedde het. Ingrid is in de zomervakantiegestopt.
Terugkijkend hebben we als team een geweldig resultaat geboekt met
het behouden van de vijf zetels in de raad ondanks de storm van kritiek
door VVD en nieuwkomer D66 op het afvalbeleid van onze wethouder.
Gemeentebelang neemt wederom deel aan de coalitie. Welke nu meer in
evenwicht is door het terugvallen van Kern75 van acht naar vijf zetels.
Een mooie uitgangspositie om de komende jaren op verder te bouwen. Dit
gaan we doen met een nieuw team en vol enthousiasme.
Wij willen Ingrid heel erg danken voor haar inzet, kennis en ervaring.
Haar deur staat altijd open voor raad of gewoon voor een kop koffie.
Beste Ingrid, daar zal ik nog gebruik van maken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Vice-voorzitter Dennis van Loenhout

Oproep aan de leden
Vreemde situatie ondergrondse containers?
Meld het ons!
De ondergrondse contrainer is een beladen
onderwerp. We hebben ervaren dat een aantal inwoners sceptisch is. Een goede start
helpt mensen te motiveren om afval op de
juiste manier aan te leveren. Dus komt u een vreemde situatie tegen zoals
op de foto (waar inwoners alleen via de straat of door het gras, met kans
op hondenpoep onder de schoen, hun zak moeten aanbieden), laat het
ons weten via fractie@gemeentebelang.org. Alvast bedankt!

Afscheid van Ingrid Scheifes

NIEUWS:

Algemene leden vergadering

wanneer: Donderdag 18 oktober 2018
waar: cc de Boodschap
hoe laat: van 20:00 tot 22:00 uur
Agenda:
1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Dankwoord voorzitter
4 Kascontrole
5 Vaststellen jaarrekening 2017 +
decharge bestuur
6 Aftreden en benoemen van
bestuursleden (incl benoemen
voorzitter)
7 Vooruitblik op de financiën en
afdracht raadsleden en wethouder
8 Voorstel tot wijzigen huishoudelijk
reglement (artikel 4 en 6 aanpassen)
9 Update uit de fractie / wethouder
10 Rondvraag en sluiting

Vacatures in het bestuur

AVG (Wet verordening gegevensbescherming)

Naast het vertrek van onze
voorzitter Ingrid Scheifes
heeft secretaris Marieke van
der Meulen aangegeven dat
de taken omvangrijker zijn
dat van te voren gedacht en
moeilijk te combineren met
haar werk.

Op 28 mei van dit jaar is de Wet Verordening
Gegevensbescherming ingegaan. Deze wet heeft als
doelstelling om informatie van personen beter te
beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor
organisaties die persoonlijke gegevens verwerken. Ook
wij als politieke vereniging moeten daaraan voldoen.

Het bestuur heeft dus twee openstaande functies.
Een vacature voor het voorzitterschap en een
nieuwe secretaris. Voor de functie van voorzitter draagt het bestuur de vice-voorzitter, Dennis
van Loenhout voor aan de algemene ledenvergadering om het voorzitterschap op te nemen.
Volgens de statuten wordt een secretaris in het bestuur gekozen. Daarvoor dient de persoon dus wel
door de ledenvergadering benoemd te zijn als bestuurslid.
Ter versterking van het bestuur heeft Maarten van
Haperen een aantal bestuursvergaderingen meegedraaid. Het bestuur draagt hem nu voor als bestuurslid. Maarten heeft aangegeven geen secretaris
te worden.

Zo zullen wij de leden op de hoogte stellen
welke gegevens we van de leden (dus van u)
verzamelen en met welk doel we dat doen.
Alleen gegevens die echt nodig zijn worden verwerkt.
Het bestuur maakt een document waarin afspraken
komen te staan over gegevensbescherming. Enkele
voorbeelden: wie mag bij welke gegevens, hoe
lang blijven gegevens bewaard, van welke leden is
toestemming verkregen om bijvoorbeeld foto’s te
mogen gebruiken op de website of social media. Wie
heeft toestemming gegeven om de nieuwsbrief te
(blijven) ontvangen. Voor nieuwe leden regelen we dit
via het aanmeldformulier. Voor u, als bestaand lid,
maken we binnenkort een apart digitaal formulier
om voor de verschillende onderwerpen wel of niet
toestemming te geven.
Wordt vervolgd.

Conform onze statuten worden bestuursleden en
de voorzitter in een algemene leden vergadering
gekozen. Indien u zich voor een van deze functies
wilt kandideren dan kunt u dit voor 12 oktober
kenbaar maken door een mailtje te sturen met de
kandidaatstelling naar het secretariaat (secretaris@
gemeentebelang.org)

Jaarmarkt 2018
Dinsdag 23 oktober is het weer jaarmarkt in Rijen. Ook dit jaar staat Gemeentebelang op de jaarmarkt. Met
ons grote rode hart en blauwe tent staan we klaar voor een gezellig praatje met de inwoners. Uiteraard vragen
we de inwoners weer naar plekken die goed zijn en waar verbetering nodig is. Zonder input kunnen we als
politieke partij niet goed functioneren. Alle opmerkingen die
we krijgen gaan we verwerken. Het resultaat is een lijst met
verbeterpunten en goede voorbeeldplekken, welke we gaan
gebruiken in het politieke debat.
We zouden het waarderen als er zo veel mogelijk leden
langskomen om ons te ondersteunen. Want als je veel actieve
leden rondom de kraam in gesprek hebt, zorgt dat voor een
betrokken uitstraling. Precies dat wat we ook zijn. Betrokken
Rijenaren die samen het dorp nog mooier willen maken.
Dus tot ziens bij de blauwe tent van Gemeentebelang op de jaarmarkt van Rijen op dinsdag 23 oktober!

Ingezonden stukken vanuit de fractie
De Commissie Samenleving
De commissie samenleving heeft de afgelopen paar maanden veel onderwerpen voorbij zien komen, zowel
binnen als buiten de vergaderingen.
Tijdens de commissievergadering spraken we onder andere over de regiovisie voor beschermd wonen, de
subsidieverordening voor kindgebonden financiering peuteropvang en de herbestemming van de Margriethal. Grote belangstelling was er tijdens de commissievergadering van 12 september voor de onrust over
De Boodschap die er was tussen de CCGR (culturele centra Gilze en Rijen) en de Seniorenvereniging Rijen.
De publieke tribune zat vol met leden van de SVR (Senioren Vereniging Rijen) wat aangaf hoe zeer het onderwerp speelt. Na een soms verhitte discussie was bij het later bij het 65-jarig bestaan van de SVR te merken
dat de stemming weer wat positiever was.
Buiten de raadszaal komen er na de opening van sportcomplex den Butter helaas bij ons klachten binnen
over de exploitatie. De gemeente is gebaat bij een zo goed mogelijk functionerend sportcomplex, dus samen
met de wethouder hebben we hier aandacht aan
besteed. Er zijn inmiddels stappen ondernomen,
maar we blijven het volgen.
Met vriendelijke groeten
Maud van der Meer

We hebben het erg druk bij de commissie Samenleving. Er gebeurd erg veel in Rijen waar we als
Gemeentebelang van alles van moeten vinden.
In mei werd het sportcomplex de Butter geopend
een parel voor GB maar er waren toch wel wat opstartproblemen.
Dan ben je er met z’n allen wel mee bezig om de stemming positief te houden want dat verdient dit complex..
Je probeert de klachten die je nu eenmaal hebt bij een start zo veel mogelijk naar behoren onder de aandacht
te brengen. Van lieverlee gaat het steeds beter en komen er steeds meer mensen gebruik maken van de Butter,
zowel zwembad als sporthal. De horeca wordt ook steeds beter en daar kunnen we als GB trots op zijn.
Dan hadden we bij de boodschap strijd tussen de SVR en en CCGR om de bar in Oase die voor de senioren
onmisbaar is.
Naar een tweestrijd in het gemeentehuis waar uitgesproken werd dat de bar blijft maar dat er nu eenmaal regels zijn waar we mee te dealen hebben. Is het nu weer rustig en zondag bij het 65 jarig bestaan was de stemming toch weer een stuk positiever.
Grotere zorgen hebben we bij de jeugdzorg. Daar loopt men vooral financieel vast. Er moet nog steeds over
drie jaar afgerekend worden en dat beïnvloed iedere begroting. De begroting van 2017 is nog steeds niet afgewerkt. Men belooft beterschap maar ook in het lopende jaar gaat het tot nu toe alle kanten op.
Gelukkig gaat de zorg zelf wel goed. Een ander probleem is ‘verwarde mensen’, wat nu nog ondergebracht is
bij 43 grotere steden. Maar vanaf 2021 worden ze over alle gemeentes verdeeld, met de intentie te integreren
in alle wijken.Daarnaast heb je de eenzaamheid onder oudere en niet te vergeten, de mensen met alzheimer.
Verder gaan we binnenkort de keuze maken wat de vervanging wordt voor de Magriethal. Zoals jullie zijn
genoeg te doen bij samenleving.
Peter van Seters

De Commissie Ruimte
De komende raadsperiode zullen een aantal
onderwerpen steeds opnieuw de revue passeren.
Naast de bestemmingsplannen zijn dat de Spoorzone, Centrumplan Rijen en woningbouw in
Rijen Oost. Een van de langstlopende projecten
betreft het Raadshuisplein. Een eindeloze discussie over hoe richten we dat plein in. In alle voortgaande periodes is er duidelijk geen consensus
bereikt, voor Gemeentebelang is de meest heikele
vraag: blijven op het Raadshuisplein ‘Fietsers in
de voorrang’?
Er ligt nu een raadsbesluit waarin die voorrang
met voeten getreden is. Het nieuwe plan haalt de
fietsers uit de voorrang! Wie heeft dat bedacht?
Dat is de eerste vraag die de Rijenaar zich stelt.
Op dit moment moet de bezwarencommissie van de gemeente Gilze en Rijen een uitspraak doen over de
ingediende bezwaren. Wel of geen ‘Fietsers in de voorrang’. De landelijke Fietsersbond heeft een duidelijk
beleid: fietsers als kwetsbare verkeerdeelnemers dienen zeker op gevaarlijke plekken voorrang te krijgen. Zij
stellen in het algemeen dat een goede infrastructuur onmisbaar is voor goede fietsvoorzieningen. Dat betekent volgens SWOV – wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid - in veel situaties dat men uit moet
gaan van ‘voorspelbaar gebruik’, ‘herkenbaarheid’ en ‘uniformiteit’.
Fietst u regelmatig naar of over het Raadhuisplein, wat is dan uw ervaring? Is het plein voor u gesneden koek,
of ervaart u de fietspaden als een gevaarlijke route. Is ondanks de bewegwijzering voor u als fietser duidelijk
hoe de overige verkeersdeelnemers zullen reageren? Het zijn nog steeds vragen die bij Gemeentebelang leven.
Als jaren pleiten wij als politieke partij voor het concept ‘fietsers in de voorrang’, om daarmee de veiligheid
te vergroten. De gemeente spreekt te pas en te onpas over het ‘autoluw’ maken van het centrum. En denk aan
de veiligheid. Gemeentebelang blijft voor ‘Fietsers in de voorrang’ op het Raadhuisplein. Een simpele oproep:
Laat zoveel mogelijk uw stem horen. Stuur een bericht naar de gemeente met de boodschap ‘fietsers moeten
in de voorrang blijven!’
met een vriendelijke groet,
Ben Beljaars

Agenda komende periode:
17 oktober vooroverleg commissies 20:00 BoodSchap
18 oktober Algemene ledenvergadering 20:00 BS
22 oktober Commissie Middelen 19:30 GemeenteHuis
23 oktober Jaarmarkt Rijen 9:00 - 14:30 Hoofdstraat
24 oktober Commissie Samenleving 19:30 GH
25 oktober Commissie Ruimte 19:30 GH
29 oktober Begrotingsbehandeling 19:30 GH
3 november Praat op Straat 10:00 Wilhelminaplein
5 november Begrotingsbehandeling 2 19:30 GH
12 november Raadsvergadering 19:30 GH
21 november Vooroverleg commissies 20:00 BS

26 november Commissie Middelen 19:30 GH
27 november: Commissie Ruimte 19:30 GH
28 november Commissie Samenleving 19:30 GH
22 oktober Commissie Middelen 19:30 gemeentehuis
1 december Praat op Straat 10:00 Wilhelminaplein
17 december Raadsvergadering 19:30 GH
21 december en verder: GB kerskaartenactie. Hulp
nodig van de leden.

