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Bijlage, open antwoorden

Welke van de onderstaande kenmerken vindt u bij onze gemeente passen? 
(anders, namelijk)

"kleinstedelijk"
bedrijvig
Belangrijk door spoor, vliegbasis en ligging
besloten
bureaucratisch
Chaotisch lopen cer achter slechte communicatie
communicatieis slecht.
Conservatief
crimineel
Cultureel
Cultuur en kunst
drugs gerelateerd
druk ! Zo ontzettend veel mensen in een typisch Brabants dorp.
Duurzaam en groen zou fijn zijn, maar is nu nog niet het geval.
Een mens onder de mensen
een waar nog veel moet verbeteren
forenzen gemeente
Geen  racistisch
Geïslamiseerd
Geklemd tussen de twee grote steden Breda en Tilburg
Goede voorzieningen
Grauw
Lelijk. Ruimtelijk en architectonisch verwaarloosd
levenloos
Minder bomen die uit de te groot groeien en slecht gesnoeid , waar bewoners overlast van hebben.
multicultureel
Niet goed luisterend naar de burger
Oersaai
Ondemocratisch
Rommelig
Rustig
Saai
saai
Saai en vol criminaliteit
schoothondje van defensie
Slecht in aanpak
totaal onzinnige antwoorden, al deze
traditioneel
tussen twee grote steden
Verpauperend
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vies
vrouwelijke burgemeester. Geen bugemeester die al wethouder is in Gilze-Rijen
weinig daadkracht
weinig tot geen saamhorigheid

Welke van de onderstaande kenmerken vindt u bij onze gemeente passen? 
(toelichting antwoord)

Gemeente moet duidelijke visie innemen richting de toekomst over winkel en winkelgebieden. Dan kan het centrum eindelijk 
worden aangepakt en kan er maatregelen worden genomen om op andere plekken leegstand te voorkomen. Zeker gelet op 
toekomst ontwikkelingen en de opmars van internet aankopen. Tevens stoppen met die onzalige tunnel. We zijn een klein dorp en 
er zijn genoeg betere alternatieven voor een fractie van het budget.
'- Tussen Tilburg, Breda en Oosterhout, nooit langer dan 10 minuten rijden voordat je bij een snelweg bent.
- Mastendol, Heidelust en Linbergpark als grote recreatieparken in onze gemeente, met daarnaast nog een aantal kleinere 
campings.
Al die geweldig mooie bossen om ons heen
Als je Rijen van bovenaf bekijkt zie je pas hoe groen het dorp is.

Ondemocratisch. Er wordt veel te weinig naar de burgers geluisterd. 
In overlegsituaties heeft de burger het gevoel dat er niet geluisterd wordt.
Een biomassacentrale in Rijen!! Zelfs de raadsleden wisten er niets van.
Altijd wat te doen.
Bebosd gebied en centraal gelegen tussen de steden Breda en Tilburg.
Behalve centraal gelegen, mis ik de andere elementen.
Belangrijk voor de Gemeente om er mee te werken
Bij landelijk verkiezingen is gilze en rijen VVD het is daarom wenselijk een vvd burgenmeester
Bosrijke omgeving en goed bereikbaar.
Buffer tussen Breda en Tilburg
Centraal  tussen de steden Breda en Tilburg is het noodzakelijk dat er een groen hart blijft bestaan.
Centraal gelegen tussen Breda en Tilburg
Centraal gelegen tussen de grote steden in Breda en Tilburg. Met daaromheen veel groen: boswachterijen Chaam, Dorst, etc.
Centraal gelegen tussen twee grote woonkernen. Het begrip 'Midden Brabant'

Betrokken bewoners. Verenigingsleven. Migranten. AZC. Industrie. Veel arbeidsplaatsen. Station
Centraal tussen breda en tilburg, vlakbij snelwegen, treinstation. Vlakbij bos, rustig maar met goede voorzieningen
dat er voor iedereen betaalbaar kunnen leven in toch een met de tijd meegaande gem
Dat we geen dertien in dozijn gemeente zijn. Aantrekkelijk ook voor mensen buiten de gemeente
De charme van een dorp en dicht bij de grotere steden
De gemeente Gilze en Rijen kan niet op tegen de maatregelen van defensie (lees vliegveld). Daarom is de gemeente niet in staat 
zijn bewoners voldoende in bescherming te nemen tegen de overlast en het gevaar. En kom nu niet aan met het argument van 
wekgelegenheid. Want dat is heel beperkt. Ook het z.g. economische voordeel door de bestedingen van defensiepersoneel is te 
verwaarlozen. Stop met de onderdanige houding.!
De gemeente ligt vrij centraal in Brabant en hebben gelukkig een treinstation
De huidige coalitie weet geen raad met de klimaatcrisis. Zij blijft bijvoorbeeld (gezonde en monumentale) bomen kappen, zonder 
die te compenseren.
Door de vele mensen van buiten Rijen is het echte dorpse (van in elk geval onze kern) er van af.
De andere kernen zijn meer dorps.
Duurzaam, groen en vernieuwend zeker niet. Daar lopen we achter op andere gemeentes.
Een familie die besloten is
Een mens onder de mensen
Eenvoud voorop
Er gebeuren hier helaas weinig sociaal vernieuwende dingen.
Er is altijd iets te doen in Rijen maar er zijn veel meer dingen dat kunnen gedaan worden maar Gementee moet helpen
Er is weinig te beleven, amper horeca of evenementen
Er is weinig te doen in Gilze.
er ligt erg veel zwerfafval, het centrale groen wordt karig onderhouden, waardoor de "smoel" van de gemeente niet goed is.
Er wordt veel drugs op straat gebruikt. Er wordt veel drugs geproduceerd/geteeld.
Gelegen als groene buffer tussen Breda, Tilburg en Oosterhout. Met ideale uitgangspositie door het station en de rijksweg en 
snelweg met als extra de vliegbasis waar misschien ook nog mogelijkheden zijn in de toekomst om ook burgers te laten vliegen
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Gemeente maken veel fouten
Veel dingen raken zoek 
Als ze fouten maken mag je het zelf nog oplossen ook
Communiceren kunnen ze niet 
Ze liggen overal mee achter duurt ellen lang als je iets voor elkaar moet krijgen bijvoorbeeld regelingen aanvragen maar o wee als 
ze geld moeten ontvangen dan staan ze zo op de stoep
Gilze-Rijen is een gemeente die voorals nig slim met problemen om gaat. Het is belangrijk om vooruit te blijven kijken naar wat er 
voor de bevolking belangrijk is.
Gilze-Rijen kan zoveel meer zijn, maar zoveel initiatieven worden steeds weer de kop ingedrukt en alleen drugs hebben nog 
prioriteit in deze gemeente...alsof er niets anders is daarbuiten...
Goede ligging tussen Tilburg en Breda, bij verschillende snelwegen. Met treinverbinding. Wel belangrijk dat we duurzaam bezig 
blijven... of zelfs nog duurzamer worden.
Graag een burgemeester die niet in een hype meegaat, maar deskundig kijkt mogelijkheden die er toe doen in onze gemeente.
Bijvoorbeeld, onze gemeente kan niks veranderen aan het klimaat maar wel iets aan het milieu, te beginnen bij de riool overstort 
Wolfsweide, etc. Graag ook een burgemeester die de drug en eventuele witwaspraktijken wil aanpakken want dit is zeer 
demotiverend voor de hard werkende belastingbetalende burger.
Groen houden, en de gemeente toegankelijker maken voor het toerisme.
Groen moet in meer straten komen, dat bevorderd koelte in de zomer en het siert de straat in zijn algemeenheid. Dit kun je 
bereiken door bijvoorbeeld een burgerschouw te doen wat weer betrekking heeft op de openbare ruimte. Hierdoor wordt er data 
beschikbaar gemaakt waar je als gemeente iets mee kan doen. Ook bevordert dat de bewoners bijv een wijkraad kunnen gaan 
vormen en een platform creëert waar je als gemeente gemak van kunt hebben in veel opzichten. Ook de ruimtes binnen de 
gemeentegrenzen kunnen dan misschien efficiënter ingedeeld worden etc.
Groen vanwege de landelijke omgeving aandacht voor groenvoorziening en afvalnzameling .
Centraal vanwege ligging tussen Tilburg en Breda. Met treinstation en militair vliegveld goed bereikbaar.
Groene omgeving en groene wijken, daar trots op zijn
Groene, ruimtelijke gemeente die centraal ligt tussen Breda en Tilburg. Ook de randstad goed te bereiken met OV. De gemeente 
zou van mij wel duurzamer mogen (gericht op de energietransitie) en een grotere rol mogen spelen in de biodiversiteit met name 
ook doordat we een groene gemeente zijn.
Heerlijk centraal in nl met veel natuu om ons heen.
Het gejakker en gejaag van het verkeer past niet in een rustig dorp als Rijen. Dwing ze de rondweg te nemen door te wachten op 
treinen in de Julianastraat en verlaag de maximum snelheid tot 30 km / uur binnen de bebouwde kom. Met controle en boetes !
Het station in Rijen is van groot belang. Hier is Rijen ook groot door geworden. Per kwartier een trein is beter dan eens per half uur.
Vliegbasis Gilze-Rijen zorgt voor wereldwijde vrede. Dit moeten we koesteren. Mensen die na 1997 (komst heli’s) hier zijn komen 
wonen mogen niet klagen. Nieuwbouw wijken bewoners laten tekenen dat ze geen klachten over geluid mogen indienen. Ook niet 
teveel bouwen rondom de vliegbasis zoals Hulten en Molenschot er is verder weg ruimte zat.
Hoewel er vaak kritiek is op het "groen van Gilze en Rijen", kunnen we niet anders zeggen dat dat er redelijk veel groen is in en 
rondom onze gemeente. Wel opletten dat dat in tact blijft.
De ambtelijke fusie tussen de drie kleinere plaatsen is ontstaan om te voorkomen dat Gilze en Rijen wordt opgeslokt door Tilburg.Ik 
vrees dat dat niet voldoende zal zijn om zelfstandig te blijven. Ook zelfs niet bij een fusie tussen de drie gemeenten.
 gemeenten
Hoop dat de nieuwe burgemeester geen racistische mens is.
Geen tweede Wilders persoon die meer waardering kan geven aan het Turkse gemeenschap.
Waar geen beschuldigingen worden gemaakt en niet iedereen over een kam scheert.
Rechtvaardig behandelingen voor de mensen.
Een goede oor om te luisteren waar oprecht telt.
Ik had liever zoiets als groen, duurzaam of vernieuwend gekozen, maar dit kenmerkt onze gemeente helaas absoluut niet. Er 
worden te veel Boomen gekapt, oplossingen zijn vaak niet duurzaam of milieuvriendelijk, en de gemeenteraad lijkt maar weinig 
voor elkaar te krijgen, en helemaal niets wat écht de inwoners meeneemt
Ik woon in Gilze, een klein dorp met een klassieke inslag. Zoals het gaat, is het goed. Met de nieuwbouw van de afgelopen tijd, de 
toename van jonge gezinnen en jongelingen afkomstig uit Gilze die zich hier willen vestigen, is er behoefte aan vernieuwing en 
modernisering, wel passend bij het mooie behoudende karakter van het dorp.
Jammer genoeg geen OV verbinding met Oosterhout
Je bent met de auto zo in zowel steden als Breda Tilburg en OPosterhout. Daarnaast ook vele varianten van OV. En het dorp ligt 
lekker tegen het groen aan.
Kwalificaties zijn van toepassing op iedere willekeurige gemeente.
Met de natuur die Gilze en Rijen kent kunnen we een voorbeeld zijn in Brabant en in Nederland!
Mijn ervaring is vooral met Gilze, heel vaak zijn er activiteiten te doen. Zowel binnen de gemeente, als ook binnen verschillende 
buurtverenigingen. Ook vind ik het fijn dat er in de woonwijken veel groen is, in de vorm van een strook gras, een speeltuintje of 
een parkje bijvoorbeeld.
'n Paar hele mooie campings en zowel 'n station als dicht bij de snelweg
niet alleen het groen binnen de bebouwde kom maar vooral ook de bossen eromheen
Niet meer zo bekrompen en anti-drugs als de 60er-jaren mentaliteit van onze huidige burgemeester
Ondanks wat de afdeling voorlichting wil doen geloven is het dorp vooral gewoon. Grote pluspunt: centraal gelegen met goede 
infrastructurele verbindingen.
Onderhoud, staat op zeer laag pitje! Veel zwerfvuil
onze gemeente ligt centraal in de provincie met goede uitvalswegen
Openstaand voor initiatieven van inwoners b.v. nieuwe manieren van huisvesting zoals compact living
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OV lekker dichtbij. Met de fiets ben je zo in Tilburg, Dongen, Gilze, Oosterhout, Breda, enz.
Plantjes
Rijen is centraal gelegen tussen Tilburg, Breda en Oosterhout, edelijk dicht bij de snelweg, en natuurlijk met een treinstation.
levendig omdat er veel georganiseerd wordt.
Rijen lijkt geen duidelijk ontwikkelingsplan te hebben. Infrastructuur is rommelig, verkeerssituaties zijn onoverzichtelijk. 
De communicatie vanuit de gemeente is niet duidelijk.
Rustige gemeente
Spreekt voor zich
telefonisch slecht bereikbaar en communcatie is frut naar de burger. Je wordt  amper terug gebeld. Zijn vaak niet bereikbaar. dikke 
onvoldoende.
Tijd voor een ander burgemeester.
Tunnel bij overgang sportpark , beter dan in de mooie oude statoinstraat  

Oud rijen gaat verloren en is zonde voor de toerisme
tussen Breda en Tilburg ligt de (logistieke) hotspot van Midden-Brabant
Tussen twee grotere steden gelegen en toch landelijk en rustig.
Veel aandacht voor mooie bermbeplanting en bloemen in de wijk
Profiteren van centrale gelegen positie tussen Breda en Tilburg in
Veel criminaliteit en sociale problematiek. Lage sociale klasse.
Veel discussies, maar dikwijls weinig uitvoering
Veel toeristen van de campings die hier winkelen.
Levendig d.w.z. veel verkeer
Veiligheid, zorg voor oudere/kinderen en tieners. Iemand die continue naar men luisteren en acties ondernemen
Vind persoonlijk belangrijk dat de huidige groene omgeving blijft bestaan of wordt uitgebreid. Daarnaast aan de toekomst denkend 
is duurzaamheid bij nieuwe en bestaande projecten wat mij betreft heel belangrijk
Voor het bedrijfsleven centraal gelegen. Een rustig gebied, maar tussen grote steden in en dichtbij snelwegen. Hierdoor helaas ook 
veel mogelijkheden voor ondermijning. Het zijn dorpen met makkelijke uitvalswegen naar Belgie etc., waardoor ondermijning 
makkelijker onder de radar kan blijven.
We genieten van de mooie natuur, houden van mensen om ons heen, maar genieten ook van de rust van een dorp
we liggen heel centraal in Brabant, je bent snel in Breda of Tilburg. ook de rest van de belangrijkste steden zijn binnen een uur te 
bereiken. De gemeente zou er goed aan doen om de inwoners meer met elkaar in contact te brengen.
We wonen tueenTilburg en  Breda en er is een NS station.
Zeer centraal tussen Tilburg Breda België en Oosterhout in. Eigen station.
Geen echte hoogbouw en tussen de bossen in.
Zie genoeg groen in en om bebouwde kom.
Groeiende gemeente met levendige mensen
Zou graag zien dat er meer gedaan wordt om kinderen kennis te laten maken met oa muziek
Zou groener kunnen. Herbeplanting met name, en groenere pleinen, minder steen!

Welke van onderstaande kenmerken vindt u bij onze inwoners passen? 
(anders, namelijk)

Afhoudend
afstandelijk
Afstandelijk
afstandelijk als je niet in rijen geboren bent.
Afstandelijk.
afwachtend
afwachtend
Chauvinistisch en arrogant
de echte Rijenaren zijn
divers
Divers
Een inwonersvriendelijke burgemeester.
egoïstisch
Eigen
Eigengereid en heel nieuwsgierig
geen gemeenschap overall gezien, wel binnen verenigingsleven
Geïslamiseerd
gelaten
Gesloten
Gesloten
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Gesloten gemeenschappen
Gewoon
Helaas een groot deel van rijen verloederd, dit door een grote mengeling van culturen waaronder ook de Nederlandse.  Hier zou de 
nieuwe burgo streng tegen moeten optreden
ieder leeft voornamelijk voor zichzelf
Individueel, niet echt bij de het dorp betrokken
kliekjes onder elkaar en zeker niet toegankelijk
lage sociale klasse en kwetsbaar
Leven in groepen
Multi cultureel
niet hecht
op zich zelf
Op zichzelf
Op zichzelf
Rijens
samenwerkend
schilt per dorp
Steeds meer polen en rotzooi schoppers
Traditioneel
Veel mensen op  hun zelf. Weinig te beleven , een schaatbasn kan niet , maar geld asn zogenaamde kunst kan wel .  Er moet 
meer betrokkenheod komen.
veelal op zichzelf.
Voornamelijk dorps, vooral de mensen met kun wortels in onze gemeente
weing betrokken en toch wat in zichzelf gekeerd
Weinig betrokken
Zeurpieten
zie vraag 2

Welke van onderstaande kenmerken vindt u bij onze inwoners passen? 
(toelichting antwoord)

'- "Ik maak het zelf wel uit"  is veel gehoord.
- Achter de gordijntjes kijken wat er buiten aan de hand is.
- hechte gemeenschap in Gilze groter dan in Rijen.
Als je niet aanpapt met de kliek hoor je er niet bij, maar wordt er wel volop over je geroddeld
Als relatief nieuwe inwoner vind ik het moeilijk echt contact te krijgen. De mensen zijn best vriendelijk maar niet echt open. Ook is 
het moeilijk om erachter te komen welke verenigingen er zijn, waar ze mee bezig zijn, etc. Een cultuurpagina op de site van de 
gemeente zou helpen
Anders niet toegankelijk. Je hoort er als buitenstaander niet bij. Dat laten ze je voelen. Gilze is al sinds 1975 een afgeplakt dorp.
Ben zelf "een buitenstaander" maar over het algemeen kom je gemakkelijk aan de praat met de bewoners, zeker ook met de 
mensen uit andere culturen
Betrokken spreekt voor zich en ondernemend zou wel eens wat nieuws kunnen brengen
boven genoemde kenmerken zijn vooral kenmerken van inwoners uit gilze en molenschot en hulten

de rijense inwoners zijn totaal het tegenovergestelde van de boven genoemde kenmerken
Dat betrokken bedoel ik (helaas) niet altijd positief. Als ik bv alleen al de reacties op deze vragenlijst lees, tjongejonge. Inwoners 
zijn dan wel betrokken, maar zijn vaak overtuigd van HUN gelijk en willen/kunnen niet de andere kant van de medaille zien. 
Daardoor ontstaan er regelmatig lelijke discussies op bijvoorbeeld Facebook.
Gelukkig zijn er veel bewoners WEL betrokken bij onze gemeente: vrijwilligers bij weggeefhoek en voedselbank, alle leden van de 
Rijense Carnaval Stichting, vrijwilligers bij de Grobbebollen en tal van andere initiatieven die ten gunste zijn van bewoners.
De inwoners van ons dorp zijn niet anders dan de inwoners van welk dorp dan ook, dus gewoon. Kijk naar de uitslag van de 
verkiezingen, net als andere gemeenten
Dit ligt heel erg aan de plaats waar je bent. Gilze is een hechtere gemeenschap als Rijen. In Rijen moet iedereen maar 
samenleven.....Multiculti wordt je opgedrongen. Straten verpauperen omdat de solidariteit verdwijnt. Vroeger hield je de straat bij 
met je buren. Omdat wij niet meer dezelfde normen een waarde hebben gebeurt dit niet meer. Ook is de maatschappij verandert in 
een egoïstische maatschappij. Er ligt simpel te veel druk op de burgers waardoor men geen tijd meer heeft voor zijn buren.
Divers: afkomst, opleidingsniveau, overtuigingen, gedrag
Doe maar gewoon is goed genoeg.
Doordat er veel inwoners van buitenaf hier zijn komen wonen is er totaal geen hechte band tussen de inwoners. soms kennen ze 
hun buren niet eens. er moeten meer activiteiten komen waar inwoners elkaar kunnen leren kennen.
Echte brabanders vooral in Gilze
Een dorp met veel zelfstandige ondernemers. Doordat het een dorp betreft en veel mensen elkaar kennen, geeft dit ook weer 
mogelijkheden voor ondermijning. Veel mensen houden elkaar wel het hand boven het hoofd.
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een klein aantal mensen is betrokken bij de gemeente, de rest merk je niets van. Evenementen worden matig bezocht. Ook 
carnaval mag wel iets levendiger worden.
Er wordt regelmatig wat georganiseerd voor een ieder. Iedereen kent iedereen.

Er zit een groeiend bedrijfsleven en de Gilze Rijense bevolking staat van oudsher open voor vernieuwing en nieuwe inwoners uit 
binnen en buitenland
Genoeg te doen in onze gemeente
Groot deel van de inwoners is afkomstig uit de lagere sociale klasse. Veel kwetsbare inwoners
Hecht bedoel ik de vele buurtverenigingen die er zijn
hechte ondernemende bewoners in de 4 kernen die samen veel tot stand kunnen brengen
Het is hier ons kent ons, wat als nadeel heeft, dat er de hele dag erg hard geroepen wordt. Ik weet niet waar ik in beland ben. Hier 
geboren tot begin zeventiger jaren gewoond, verhuisd naar noord- zuid Holland, sinds 2014 woon ik weer hier. Of je nou in een 
winkel komt of elders aangesproken wordt het is meestal met hee.
En de verschrikkelijke varkenslucht met name 's avonds en 's nachts niet te harden.
Ik ben hier in het buiten gebied op een boerderij opgegroeid, dus daar kan het niet aan liggen.
Het verschilt per kern. In Rijen wonen ook veel mensen die oorspronkelijk uit zuid-holland komen. Daardoor is deze kern wat mij 
betreft toegankelijk. Mensen zijn tegelijk ook wat meer op zichzelf en zelfstandig.
Ieder op zich. Geen echte gemeenschap.
Iedere kern zn eigen volk
Ik denk dat als deze gemeente opgaat in een grote organisatie / gemeente de herkenbaarheid verloren gaat
Ik ernaar geen hechte band tussen de bewoners van Rijen
Ik spreek voor Gilze als ik zeg dat de inwoners zeer betrokken en actief zijn. Niet altijd even toegankelijk misschien maar wel hart 
voor het dorp en een zeer actief verenigingsleven wat we zeker moeten zien te behouden.
In Gilze wonen rustige en betrokken mensen. Het buurtleven is sterk, het verenigingsleven ogenschijnlijk ook. Betrokkenheid is van 
belang, juist ook met betrekking tot ondernemers. Om de economie op dorpsniveau draaiend te houden, is het zaak dat vraag en 
aanbod elkaar blijven vinden en er ook voor ondernemers mogelijkheden blijven.
In oude buurten zijn ze nog hecht!
Kenmerkend voor Rijen - Ondernemend. Het steeds nog uitbreidend industrieterrein de Haansberg.

Kenmerkend voor Gilze-  Hecht Naast de vele buurtverenigingen die Gilze heeft is ook een hoog percentage lid van een andere 
vereniging.
Mensen hebben geen vertrouwen meer in gemeente
Veel boosheid en frustratie vanwege alle fouten die er continu gemaakt worden
Mn in Rijen is er geen dorpse cultuur. Mensen groeten niet op straat en leven individualistisch.
Moet toegankelijk zijnen voor de gemeente staan.
Ondanks dat Rijen een klein dorp is gebeurd er van alles.

De dorpsbewoner is erg betrokken maar door de ondemocratische benadering zijn veel dorpsbewoners afgehaakt.
Ons kent ons, kenmerkend van een dorp
Ook hier weer geldt, ik heb vooral ervaring met Gilze; de meeste mensen zijn heel vriendelijk en hebben altijd tijd voor een praatje. 
Ook kan ik bij de meeste mensen in mijn buurt aanbellen als er iets aan de hand zou zijn, is allemaal geen probleem.
Plantjes
Rijen is an t verpauperen,  burgemeester doet zijn best met drug en criminaliteit,  gelukkig!!!  Allen de straffen moeten anders,  weg 
uit rijen met zulke lui. Want ze beginnen gewoon opnieuw .

Als er evenementen  zijn die de gemeente mee subsidieert,.
zonder al te veel commercieel belang, maar dus door een vereniging , zoals juin bv, komen  bewoners bij elkaar en onstaat  er 
meer betrokkenheid en  toegankelijkheid .
Gemeente zal het moeten ondersteunen.

Voorbeelden in dongen  
Groot opgezet kindermarkt ,  vakantieweek , waar mensen hun vak om heen plannen om erbij te kunnen zijn , schaatsbaan,  
Alles moet groeien,  als de gemiste t ondersteund en dat blijft doen heeft t kansen .
Rustige mensen in het algemeen en betrokkenheid bij werk,sport,politiek enzovoorts
Samen is al generaties lastig in Rijen, komt uit het verleden, heren van stand, looiers!
Slapend dorp met weinig (zichtbare) vernieuwing.
Van buitenaf kom je er niet makkelijk tussen
Veel forensen en  bewoners van andere oorsprong waardoor het lastig is een groei evenement te organiseren, leden voor 
werkgroepjes te vinden. In deze werkgroepjes heel vaak hetzelfde kleine groepje vrijwilligers
veel mensen leven echt in hun eigen wereld.
Veel mensen roepen van alles maar ze doen Er niks mee.
Verder is het wel zo dat het verenigingsleven hier levendig is.
veel verschillende typen inwoners
Vervang iedere willekeurige gemeente door iedere willekeurige groep van 50 mensen of meer.
Weinig samenhang en gezelligheid
Weinig stress
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Zie ons wekelijkse krantje
zie te vorige vraag

Stel, u mag de burgemeester ergens in de gemeente mee naartoe nemen waar 
u trots op bent. Wat zou u hem of haar laten zien?

'- het speelbos, mogelijk gemaakt door vrijwilligers voor de medeburgers.
- het buitengebied, de ruimte, het groen, de mooie wandel en fietsroutes.
4 Margrieten kunstwerk
Activiteiten die georganiseerd worden voor en door bewoners: Mollenbos, Wielerweekend, Oranjefeesten
Alle gesloten drugspanden
Alle goede doelen
Als ik dan toch moet kiesen: het winkelcentrum
Atletiekvereniging Spiridon
Bosgebied de vijf eiken
Bosgebied Suree nabij de Vijf Eiken.
Bosranden om ons dorp.
bossen
Boswachterij Surrae
buitengebied van bos tot polder
Burger King
Cultureel Centrum De Boodschap
Dat niet iedereen een crimineel is zo als Boelhouwer het beschreven heeft.
De “Paarse Strook” in Rijen waar wonen en werken onder een dak is gesitueerd.  In Gilze: de Waranda;  een oase. In de dorpen 
Molenschot en Hulten waar flink wordt gebouwd om de oorspronkelijke bewoners in hun midden te houden.
De Anna kapel in Molenschot
De Annafeesten
De basisscholen
De Boodschap
De bossen
De bossen bij surae
De bossen de campings enkele scholen en bedrijven
De bossen in de gemeente.
De bossen rond het dorp.
De bossen rondomde gemeente en het winkelcentrum.
DE bouwput van elende in centrum gilze al vele jaren
De Gilze dorpsquiz
De groene stukken in ons dorp. Bv het noordelijk deel van de Laagstraat (oud lint)
De huisvesting van de scolen
De huyskamer vind ik een aanwinst.
De ingang van vliegbasis Gilze-Rijen DE motor van de gemeente
De klavertjes 4 van de vier dorpen, onze huidige burgemeester wist het namelijk niet dat ze er stonden.
De Leemput, een schitterend project geheel opgezet en nog steeds gerund door vrijwilligers
De Margrieten
De Margrieten
De Margrieten kunstwerk in Rijen. Het landelijk buitengebied.
De markt, Bella Vita en de combi jong met oud, die hier gemaakt is
De moestuinen... waar jong en oud samen gaan... elkaar helpen. Praatje maken en alles in een natuurlijke omgeving en 
ongedwongen sfeer
De Molenwiek in Molenschot
De mooie groene omgeving
De muur van de voormalige trouwzaal in het gemeentehuis, geschilderd door Marius de Leeuw. Deze wordt binnenkort 
gerestaureerd.  Deze wederopbouwkunst is aan het verdwijnen en dat is jammer
De natuur
De natuur rond onze dorpen
De natuur rondom Rijen
De pius x straat
De plaats waarop wij heel graag ons compact living project zouden willen realiseren
De scholen, MFA's en Sportaccommodaties
de speeltuin in wolfsweide (maar dan niet het vieze natuurgebied)
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De sporthal
De sporthal De Butter
De Statenlaan met prachtige bermbeplanting
de Tip
De Traditiekamer op de vliegbasis.
De tulpen maar die staan overal al op dus die vallen op, de natuur rondom onze gemeente
De vier margrieten mooi kunstwerk
de vier margrieten, kunstwerk langs het spoor
De vliegbasis Gilze en rijen
De Waranda in Gilze
De weggeefhoek
De weggeefhoek/voedselbank. Hier zijn vrijwilligers aan het werk om voedselverspilling tegen te gaan en elkaar te helpen
De Wouwervallei in wording
De zaal van Den Butter en de omringende bossen.
Een bezoek brengen aan alle vijf de golfbanen binnen onze gemeente Gilze en Rijen.
Een van de kerken in de gemeente
Een van de postcoderozen (gezamenlijke zonnenpanelen op 1 dak)
Een wandeling door de mooie straten rondom burgemeester Sweensplein
Eigenlijk weinig. Het is vaak net niet of halve bak. Maar als ik moet kiezen zeg ik absoluut mijn dochter. Maar dat is de verdienste 
van mijn vrouw en mijzelf. Waar betreft gemeente dan toch het feit dat we een station hebben. Daarmee kunnen we makkelijk naar 
de stad.
Geen idee
Geen idee
Géén idéé.
Gemeenschapshuizen bv De Schakel
Gilse ondernemingsvereniging
Gilze
Gilze
Gilze
Heemkring
Het asielzoekerscentrum
Het bos
Het bos ! Typisch Brabant die dikke bomen van vroeger. Hier moeten we zuinig op zijn. Hard optreden tegen drugs dumpingen en 
ander geweld tegen de natuur.
het buitengebied 'de stenen beer' in hulten
Het buitengebied met al haar kansen
Het buitengebied met fietsmogelijkheden en waterpunten
Het flair gebouw
Het gemeentehuis en dan met name de betrokkenheid van de ambtenaren
Het jongerencentrum, skatepark, de bloemen, m'n eigen huis.
Het kunstwerk de vier Margrieten in Rijen
Het mooi Gilze. En alles wat we daar regelen en doen.
En natuurlijk het mooie buitengebied van Gilze.
Het mooie buitengebied van Gilze.  De gezelligheid en saamhorigheid bij de feesten en evenementen in Gilze.
Het nieuwe winkel centrum in Gilze
Het park aan de laagstraat
het park in de wolfsweide
Het park mollebos in gilze
Het park Wolfsweide, mooi parkje wat goed onderhouden wordt
Het Raadhuisplein in Rijen
Het Speelbos in Gilze
Het sportpark
Het station
Het station Gilze-Rijen en de vliegbasis
Het theater in de Schakel
het vele natuurschoon in en rondom de gemeente
Het verenigingsleven
Het vliegveld van Gilze
Het werk van ouderenbonden in De Oase en in het Trefpunt.
Het winkelcentrum (ondanks dat niet alle winkels gevuld zijn)
het winkelcentrum in Rijen
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Ik ben met name onder de indruk van de hoeveelheid vrijwilligers in onze gemeenten, die heel veel activiteiten mogelijk maken voor 
kinderen en volwassenden
Ik ben trots op Odiekids, omdat ze mijn zoontje zo'n leuke en leerzame tijd geven.
Ik hou van de natuur/bossen in de omgeving. Bedrijven zoals Jacobushoeve, Beum, natuurkampeerterrein Duiventoren en 
Sophia’s tuin zijn een aanwinst voor de omgeving. Helaas wel allemaal net buiten Rijen. In Rijen mis ik dit soort gelegenheden en 
initiatieven.
Als ik iets moet kiezen: de goedlopende terrasjes van Smaak en everything Sweet, de Boodschap, Peeters en het mooie openbare 
groen langs de statenlaan.
Ik zal de burgemeester meenemen naar het treinstation.
Ik zou graag zien dat een gemeente ondermijning hard aanpakt.
Daarnaast schokt het mij dat het zo makkelijk is in een gemeente om een uitkering of bijstand te krijgen. Hier zou beter op 
gecontroleerd moeten worden.
Ik zou hem of haar de mooie bossen laten zien die om onze gemeente liggen en de vele historische plekken die onze gemeente 
kent.
Jammer dat er geen subtropisch zwembad meer is.
Kapellenfestival
Kern Molenschot
Kinderoptocht met Carnaval.
Koningsdag in de tent
Kunst ateliers
Kunstwerk De Margrieten
Kunstwerk de vier Margrieten
Landbouw
Laverije
Leemput in rijen.
Levendige winkelcentrum
Margrietjes
Mijn huis
Mijn tuin, met mijn duiven als hobbyplek.
Mijn vergroende achtertuin
Mollebos
Mollebosfist
Naar de eerste stapstenen van een Wouwervallei terug in zijn natuurlijke oorsprong, geïnitieerd en gerealiseerd door burgers, met 
hulp van diverse overheidsinstanties.
Naar de SeniorenVereniging Rijen.
Een vereniging met bijna 1500 leden maar helaas moest de groep actie gaan voeren om te kunnen blijven bestaan met de huidige 
structuur.
Door toedoen van het college dreigde het behoorlijk fout te gaan.
Naar een woonomgeving waar buurbewoners bezig zijn hun woonomgeving netjes en leefbaar te houden.
Naar evenementen, van Stichting Juin of de carnavals optochten bijvoorbeeld.
Naar het bos
Naar het centrum van Gilze waar de Gilzenaren al jaren wachten op het nieuwe centrum. En al jaren moeten naar een rotzooi aan 
moeten kijken. Daar zijn wij trots op!!!!!!!
Naar het mollebos!
Naar Molenschot, dat is nog een redelijk hechte gemeenschap die elkaar wel kent.
Naar monumenten, zoals Mollenbos en de boomstam voor De Huyskamer.
Natuur
Nieuwe sporthal
Niks , niet echt iets om trots op te zijn in  rijen. 
Behalve dat het drug beleid door de burgemeester goed bestreden wordt .
Niks ben nergens trots op in rijen
Ondernemingen in Rijen
Onze straat,  kijken en lopen door onze straat, hoe we het kunnen verbeteren
Pand Badabing
Park wolfsweide
Park wolfsweide
Plantjes
Ruimtelijke indeling : veel pleinen en groen. Behalve omgeving Zaaren, daar mag meer verricht worden aan leefbaarheid.
School, vip, hulpcentrale, tafeltjedekje
Speelboerderij de Vossenberg en golfbaan Princenbosch.
Speelbos
Speelbos
sportaccommodaties
Sportcomplexen, mfa
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Sporthal en zwembad, Wilhelminaplein/Laverije. De Boodschap, Regent/Vita, Leemput, enkele architect Aarts huizen, 
"directeurswoning" t.o. Aldi, de 4 Margrieten. Zeeeeeeeeeeeeeer jammer dat het Natuurpodium er niet bij kan staan. Het beeld van 
Adriaan Seelen maar dat staat er maar 1 jaar. Zou wel geweldig zijn als van deze geboren en getogen Rijenaar er eindelijk eens 
een vast beeld komt te staan in Rijen!!!!! Eigenlijk schandalig en onbegrijpelijk dat dat nog niet is gebeurd :-(!
De 3 Linden in Molenschot en kapel.
Mollebos en d'n Overkaent in Gilze.
Sportpark
sportpark en surae
Sportpark Verhoven
Sportpark Verhoven, zowel de tennis als de voetbalvereniging. Prachtig complex behalve de toegangsroute die te vaak groen 
overwoekerd is en qua veiligheid een impuls verdient.
Sportvelden en culturele centra.
sportvoorzieningen en scholen
stadshus
Station, moskee naast kerk
Straatbeeld van de heringerichte Laagsraat
Stukje geschiedenis Laten herleven in de bossen bij rijen zuid waar de bommen kuilen liggen.
Surae
Surea, speeltuinen en de kleine actieve ondernemers
Sweensplein
Te veel om op te noemen
Verenigingsleven.
Vliegbasis
Vliegbasis
Vliegveld
Vliegveld
Vliegveld. Grootste werkgever.
vlindertuin in wolfsweide

Voetbalvereniging in gilze
Volkstuincomplex Mosstraat
Water aan de Waranda.
Water aan de Warande
Welke, de huidige ?  Goh, een tour de Drempel om hem eens te laten voelen hoeveel idiote drempels er liggen, daarna aansluitend 
een bezoekje aan het " bos" wat vol komt te liggen met vuilnis omdat de afval tarieven onbetaalbaar worden...moet ik nog door 
gaan ?Winkelcentrum laverije
Winkelcentrum, scholen, nieuwbouw, sportplaatsen
Wolfsweidepark
Zorgcentra's
zou niet weten waar naar toe of het zou het idee zijn van nieuwe weggooi project tunnel bij het stationnetje
Zwembad/sporthal

Stel, u mag de burgemeester ergens in de gemeente mee naartoe nemen waar 
u trots op bent. Wat zou u hem of haar laten zien? (toelichting antwoord)

Avondje meedoen bij de Grobbebollen
Dagje helpen bij de weggeefhoek
Vergadering bijwonen van de winkeliersvereniging
Op bezoek bij de 3 grote recreatieparken (welke voor veel inkomsten zorgen bij winkels in het dorp)
Training van de hartstichting bijwonen
En zo zijn er nog tal van andere plaatsen die vaak (te?) weinig aandacht krijgen
Behoeft neem ik aan geen verder uitleg
Bossen zijn best uniek. Dat heb je niet overal
Buiten en groen en spelen zijn ontzettend belangrijk/
dat zou in een Rijen ook moeten gebeuren. dus daar is nog heel veel baanbrekend werk te verrichten.
De dorpen van de gemeente Gilze en Rijen zijn jarenlang uitgekleed op natuur en biodiversiteit,  met alle nadelige gevolgen van 
dien. Met het oog op klimaatadaptatie (klimaatverandering) en duurzaamheid móet er nú een inhaalslag worden gemaakt. Géén 
bomenkap meer in de kernen, beter natuurbeleid en als gemeentebestuur inhaken op burgerinitiatieven die waarde geven aan 
natuur en biodiversiteit.
De huidige burgemeester is daar reeds enkele malen geweest en was verwonderd dat er zoiets bestond.
De sociale betrokkenheid van de ouderenbonden en zijn vele vrijwilligers zijn nog te onbekend bij het gemeentebestuur.
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Deze mensen zijn nog echte vrijwilligers. Zij helpen mensen die het minder hebben. Deze groep wordt helaas steeds groter. 
Daarom is het heel belangrijk dat er zulke sociale stichtingen zijn.
Dit is een centrum waar veel georganiseerd wordt en waar veel doelgroepen welkom zijn.
Dit spreekt van zelf
Dit zijn belangrijke uithangborden van de gemeente
Dit zijn voorzieningen waar mensen samenkomen
Een plek waar vele mensen komen iedere dag voor de speeltuin, het hondenuitlaatveld of een wandeling.
Een unicum, 5 banen in een gemeente!!
Er zijn In Gilze verschillende buurtvereniging die de schoffel en de hark ter hand nemen. Zwerfvuil  verwijderen. etc
De saamhorigheid gaat hierdoor met sprongen omhoog. Zou ook in Gilze door meer buurten navolging moeten vinden.
Zijn hiermee zeker op de goede weg. Nodig hem of haar maar uit om effe mee te schoffelen en natuurlijk een bakske mee te 
drinken. Dan zal bij hem of haar dat goede gevoel ook boven komen.
Geheel door vrijwilligers gerund en open voor iedereen.
Geweldige bedrijven met vooruitziende blik
Gilze en Rijen hebben niets om trots op te zijn. Echt niets.
Groen is van wezenlijk belang voor ons. Groen maakt gezind en we verbinden ons beter met onze omgeving en elkaar.
Groen wat rust geeft en wat we zoeken. Behouden zoals dat is.
Groot, vriendelijk en toegankelijk
Heeft het oude dorpskarakter nog in zich met mooie toegangswegen met bomen.
Heel veel betrokken kinderen, onze toekomst...
Het genieten van de natuur en samenkomen met gezinnen
Het is modern, passend bij de tijd en voldoet aan de behoefte van de gebruikers.
Het kleine beetje dorps gevoel wat er nog is laten zien zodat  daar de waarde van kan worden ingezien en dat het verbeterd kan 
worden.
Het Mollebosfist is een goed voorbeeld van de hechte gemeenschap die de inwoners (van met name Gilze) vormen.
Het sportgedeelte van Den Butter is top. De beste in de regio, misschien wel provincie. Het horeca gedeelte stelt daarentegen niets 
voor. De bossen zijn het mooiste van onze gemeente.
Hierin kom naar voren hoe initiatiefrijk, betrokken, actief  en hecht onze dorpsgemeenschappen zijn.
Ik ben trots op de stevige aanpak van drugsproblematiek en het zichtbaar maken van de aanpak daarvan.
Ik vind het mooi dat er geschiedenis te zien is.
In de centrale ligging speelt de omringende natuur een prachtige rol. Ten zuiden van Gilze, de bossen tussen Oosterhout, Breda 
en Rijen, de velden ten oosten van Rijen.
In plaats dat het college ook trots is op z'n vereniging werden ze gedwarsboomd.
In de toekomst zullen we nog meer als nu de handen in een moeten slaan om de grote groep senioren niet in een isolement te 
recht laten komen.
Samen met de Raad en het college moeten we er voor gaan.
Is een miii Park dat behouden moet blijven
Is toch prachtich
Laatste nieuwe aanwinst
Met dit centrum dat zonder problemen werkt laat de gemeente zien een goed hart te hebben
Met name door het personeel te korte en de hoge werkdruk die hier heerst. Dit gaat niet alleen het zorgcentrum aan maar de 
gehele gemeenschap. Tenslotte wonen hier de mensen die van de inwoners van Gilze en Rijen een ouder zijn en recht hebben op 
goede zorg die zij verdienen na een leven van hard werken
Mooi opgeknapt en intieme voorstellingen.
Mooi park waar veel mensen plezier aan beleven.
Mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen burger en gemeente
Mooie plek waar vel internationale teams komen
omdat dit een feest is dat mede mogelijk word gemaakt door Molenschot voor Molenschot en voor iedereen daar buiten en laat 
zien waar een klein dorp groot in kan zijn
Omdat dit ook wel een stukje geschiedenis is
Ons dorp is mooi gelegen in een bosrijke omgeving
Openbaar sportpark waar iedereen terecht kan
prachtige natuurgebied/ een weldaad
rust ruimte natuur historie
Rustgevend en mooi.
Trots dat zo'n mooi sportpark ism club door de gemeente gerealiseerd is.
Uniek stuk groen, voor een dorp met 7000 inwoners. Gekregen van een belangrijk Gilzenaar...familie Mol
Veel vrijwilligers die helpen om de accommodatie (die eigendom is van de gemeente) schoon en veilig te houden
Voor elkaar klaar kunnen staan
Vwb het Natuurpodium, mocht dit ooit een doorstart krijgen dan hoop ik zeer dat het in Rijen wordt gerealiseerd. Toelichting//; 
nadat ik in 2017 tijdens Ratatouille 1 een groep mensen hoorde eggen dat het een prima idee was maar op de verkeerde locatie 
want in Rijen en dat zou Gilze moeten zijn en de problemen die daarna werden gemaakt met als uiteindelijk resultaat de stekker uit 
het project, zou ik het een schande vinden als er een Natuurpodium zou komen buiten Rijen.
Mijn opmerking vwb Adriaan Seelen lijken me nogal evident.
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Waar een kleine gemeente groot in kan zijn. Hoe gevaarlijk de situatie daar is en hoe eenvoudig dat is op te lossen. We praten er 
al jaren over en tot op heden gebeurd er niet bijster veel.
Want als de burgemeester niet goed is kan deze gelijk vertrekken per trein.
Wat vroeger gebeurt is dat dat niet verloren moet laten gaan.
We wonen in het groen er is ook voldoende groen in de woonwijken.
Wij hebben in Gilze niets om de burgemeester te laten zien. Geen bezienswaardigheden of monument. Geen levendig centrum.
Zie boven
Zien wat we doen in gilze en rijen
Zodat hij of zij weet hoe mooi de gemeente is hoeveel mensen er ieder jaar op vakantie komen en dat er goed onderwijs is, Ook 
zijn er enkele hele goede bedrijven
Zodat wij erover kunnen praten dat dit een mooie oplossing voor een nijpend woningtekort is!
Zonder vliegbasis geen gemeente dan zakt alles als een pudding in elkaar

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen, dan zie ik iemand 

...vooral kijkt naar wat de BEDOELING is van dingen op een integere, logische manier met goed boerenverstand. Dit zal hij moeten 
doen in samenspraak met alle betrokkenen, maar je doet het nooit voor iedereen goed...dus zal de beslissing uiteindelijk niet op 
basis van regels, maar op basis van goede intentie genomen moeten worden.

Als voorbeeld: als er in de gemeenschap iets logisch is (bv een bedrijf binnen een dorp wat wil herbouwen....en wat dit graag 
buiten het dorp wil doen....moet niet door oude regelgeving van 10/20/30 jaar geleden tegengehouden moeten worden). We leven 
in 2019 en er komt veel op ons af wat we toen nog niet konden voorzien.

Soms MOET er gewoon iets wat (volgens de regels) officieel niet kan --&gt; dan moet er ruggengraat zijn en gekozen worden voor 
iets wat volgens de regels niet kan, maar wat wel logisch is....en dus toch doen.
absoluur uit Rijen komt, alleen dan kun je voelen wat er speelt, en voel je je echt betrokken. Er werken nu naar mijn mening teveel 
mensen van buiten het dorp in de gemeente, wat meer en meer betekent dat ze hier werken van 9 tot 5, en daarna alles loslaten 
en huiswaarts gaan. Als er meer mensen, te beginnen bij de burgervader/-moeder, uit de gemeente zelf komen, dan zal er meer 
betrokkenheid zijn. 
Ter vergelijk; ik heb begrepen dat in Dongen bijna iedereen van binnen Dongen komt, dus men gaat daar echt voor hun gemeente. 
Kijk naar de kindervakantieweek, bij ons een sneu gebeuren, niet merkbaar gesteund door onze gemeente, terwijl het in Dongen 
een supermooi groots evenement is, wat echt leeft onder de bevolking.
Actie onderneemt.
Actief betrokken is bij de gemeente, dus ook te zien is bij evenementen in de gemeente. Verder een praatje maakt met mensen om 
zich heen. Open staat voor ideeën. 
Maar ook met de harde hand verder gaat met het beleid wat de burgemeester nu doet in zake criminaliteit in ons gemeente. Hard 
zijn voor de mensen die de regels overtreden.
actief, communicatief het voortouw neemt om onze gemeente nog leuker en beter te maken dan deze al is.
Als een empathisch persoon die burgers serieus neemt als er klachten zijn
Als voorbeeld persoon Zich eigen voorneemt
Betrokken en duidelijk zorgt voor het welzijn van zijn/haar burgers.
Betrokken is bij alles wat er speelt in de vier kernen.
Betrokken is bij de gemeente en zijn bewoners,  en ondernemers
Betrokken is bij zijn gemeente en optreed
Betrokken is. Criminaliteit aanpakt. Opkomt voor belangen Gilzenaren. Eigen jeugd en senioren eerst aan huizen helpt.
Betrokken persoon (vrouw zou positief zijn) die midden in de samenleving staat en contact met iedereen maakt. Vecht voor 
duurzame initiatieven zonder praktische belangen uit het oog te verliezen...
betrokken, toegankelijk. open , eerlijk, transparant is naar bewoners, wethouders en gemeenteraad
Bezig is met de toekomst van ONZE gemeente. Zorgt voor veel groen en en steunt (waar mogelijk) locale initiatieven
Boven de partijen staat en onafhankelijk was en is, geeft om mens en natuur en voor deze belangen opkomt. Bovendien heeft 
hij/zij klimaat en biodiversiteit hoog in het vaandel staan.
Boven de partijen staat, daadkrachtig en en problemen niet uit de weg gaat
Boven de partijen staat; die eerlijk en oprecht is; die goed kan besturen; die goed kan communiceren met de inwoners; die het 
beste met zijn/haar gemeente voor heeft; die in het college en de raad goed kan verbinden; die zich laat zien; die het voortouw 
neemt bij ernstige situaties;
Communicatief sterk is maar niet bang is om overlast en criminaliteit (drugs, wapens etc) daadkrachtig en grondig aan te pakken.
Iemand die zich inzet voor het grote geheel zonder zn oog te verliezen voor het individu!
Daadkrachtig en betrokken, integer maar transparant. Dus geen typische politicus.
Daadkrachtig is en betrokken. Die oprecht luistert naar de bewoners. Die ook kijkt naar het individu en zich niet schuilt achter de 
term “algemeen” belang. Die boven de politieke kliek van de huidige lokale politiek staat.
daadkrachtig is om de samenvoeging van de ABG gemeente's tot een gezonde groene gemeenten te maken op zeer korte termijn 
in ons aller belang!
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Daadkrachtig optreed , luistert naar de gewone mensen in rijen en hun belangen en die boven de partijen plaatst en boven mensen 
die t altijd beter weten of graag in de belangstelling staan . 
Die zich laat zien en inzet voor vereningen , voor evenementen en bouwhallen/ ruimten voor carnavals wagens .
Daadkrachtig optreedt en zichtbaar is onder de mensen en uiteraard aanspreekbaar zijn
Daadkrachtig optreedt tegen dingen die niet in orde zijn, De regels laat handhaven, dat is het duidelijkst voor iedereen.
de bestuurlijke kwaliteiten
De burgermeester moet de politiek over laten aan de gemeenteraad
De gemeente deïslamiseerd
Het AZC sluit
Het eigenvoluk voor laat gaan
Moskee in rijen sluit
Alle allochtonen uit de gemeente trapt
De gemeente echt vooruit helpt en liefst niet op de 'linkse' manier.
de huidige problemen in de kernen ook daadwerkelijk beet pakt, die de verloedering aanpakt en er voor zorgt dat we de gemeente 
ook in de toekomst leefbaar houden.
En ik zie iemand die ook de bestuurlijke problemen adequaat oppakt en hoofdpijn dossiers (Raadhuisplein, stationszone en 
sportvelden ed) nu eindelijk voor eens en voor altijd oplost.
De Raad wat meer activeert en het dualisme weer in de politiek terug brengt.
Die er op toeziet dat processen democratischer verlopen.
Die er voor zorgt dat er minder geld naar onderzoeken en rapporten gaat maar de ambtenaren weer meer doen geloven in zichzelf.
Die de energietransitie vorm gaat geven.
Die meer gelooft in de daadkracht en kunde en kennis van de bevolking 
Die de inwoners van de gemeente beschermt tegen fijnstof, CO2 en Q-koorts
Die cultuur een warm hart toedraagt 
Die makkelijk aanspreekbaar is.
Etc.
De strakke lijn van onze huidige burgemeester t.a.v. drugs doortrekt!!!
De wet handhaafd.
Deskundig en transparant zijn of haar vak uitoefent en zich niet laat gebruiken door partijen met geld en/of politieke belangen
Dialoog aangaat 
Niks uit de weg gaat
Midden in de samenleving staat
Met iedereen goed overweg kan Voor rede vatbaar is
Die al bekent is zoals Rolph Dols
Die bij voorkeur uit de gemeente of uit Brabant komt. Die een van ons is. Die opkomt voor onze belangen, samenwerkt met 
buurgemeenten en zichtbaar en bereikbaar is voor de inwoners van de gemeente.
Die daadkrachtig optreed, begaan is met de bewoners en luistert naar hun visie/ problemen.
Belachelijke geld
Verspilling tegengaat
Verder een man/ vrouw die zich met regelmaat in de "probleem wijken" laat zien om zich in te leven wat daar speelt
Die handhaving in balans brengt met burgervaderschap
Die niet van van de haagse politiek vandaan komt. En geen linkse burgemeester.  Ik zie graag een Nederlandse in brabant 
geboren en getogen burgervader
die opkomt voor 4 kerkdorpen en niet alles naar rijen gaat
Directe problemen in de gemeente kan en durft aan te pakken. Oog heeft voor plannen op de langere termijn. Investeert in fijne 
leefomgevingen.
Doet wat hij zegt en zichtbaar is
Doorgaat met het daadkrachtig optreden tegen drugoverlast ....
dualisme hoog in het vaandel heeft en de klimaatcrisis aangrijpt om grote stappen te zetten. Zij/hij zal de omslag naar een 
duurzame en energie neutrale samenleving stimuleren.
Een betrokken deskundig en integer bestuurder is.
Een boegbeeld is voor de inwoners. En daarvoor staat en heel toegankelijk is. De belangen van de gemeente behartigd, binnen 

andere orgaisaties, waardoor we wel onze zelfstandigheid behouden en verder kunnen ontwikkelen. Een burgemeester mag ook 

niet over zich heen laten lopen, en moet sterk in zijn schoenen staan om soms hard en daadkrachtig op te treden daar waar nodig,
een copie van Jan Boelhouwer!
Stevig in de aanpak van veiligheidsissues. Bereid om buiten de geijkte paden te denken en handelen.
Een daadkrachtig persoon van middelbare leeftijd, een bestuurlijke achtergrond heeft, kennis van zake m.b.t. Burgemeester zijn. 
Een bepaalde visie/doelstelling heeft in de komende 6 jaar voor de gemeente Gilze en Rijen.
Laten we NIET de fout maken van jaren geleden met de benoeming van de vorige burgemeester, wat de gemeente G en R handen 
volgend heeft gekost!!
Een duidelijke visie heeft op een gezonde omgeving voor de inwoners van zijn/haar gemeente, weet te luisteren naar het gezonde 
verstand van de stille meerderheid en tegelijk de schreeuwende minderheid weet te sussen. Ik zie iemand die de moed heeft om 
oprecht te zijn en een een waarachtig en integer leider is, die ook de expertise durft aan te spreken van de locale gemeenschap.
een energiek, bedachtzaam, communicatief persoon
Een ervaren zelfverzekerde leider met een duidelijke toekomstvisie.
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Een hard statement durft te maken ten opzichte van ondermijning en een sterk normen en waarden gevoel heeft.
In mijn ogen wordt er in de gemeente Gilze en Rijen teveel misbruik gemaakt van het overheidsorgaan en wordt hierop te weinig 
gehandhaafd.
een inspirerende vooruitstrevende betrokken en oprechte  vrouw is.
Een jonge vlotte persoon die zich meer gaat inzetten voor groen en duurzaamheid in onze gemeente
een mensenmens is.
Een persoon die rekening houdt met alle bewoners, die de waarde van het bedrijfsleven goed weet in te schatten, die zich niet laat 
leiden door zijn/haar eigen mening of belang
Een persoon met de volgende competenties:
- respect,
- betrokken,
- betrouwbaar,
- ondernemend,
- sociaal vaardig
Een verbinder   Regionaal kunnen samenwerken. Eigen identiteit kunnen behouden. Mensenmenigte zijn
een voorbeeld neemt aan zijn of haar voorganger, die niet bang was om vervelende besluiten te nemen
Een vriendelijke persoonlijkheid heeft maar indien nodig streng kan optreden.
Een vrouw
Een vrouw die tussen het volk staat. Integer empatisch en betrokken is. Waarbij EQ en IQ in balans is. Die ambtenaren, 
wethouders en raadslieden kan prikkelen vooral voor de burger te denken; kortom een vrouw die met de beste wil het ‘huishouden’ 
kan runnen en tot welzijn en gezondheid kan leiden voor ieder.
Een vrouw die verbindt
Enthousiast, met veel energie, Gilze en Rijen op de kaart zet en zorgt voor meer vernieuwing in de gemeente en het ook iets 
toegankelijker maakt voor de minder mobiele mensen en daarmee de gemeente weer wat meer flair meegeeft.
Er is voor iedereen.zich af en toe laat zien tussen de mensen.
er is voor zijn inwoners. Onze huidige burgemeester stond direct op de stoep toen ik om hulp vroeg. Hij zag de nood en hielp. Ik 
hoop dat de nieuwe burgemeester ook voor zijn / haar schaapjes zorgt.
Er op let dat er dualisme is, zorgt dat er geen achterkamertjes politiek is, probeert er voor te zorgen dat de gemeente groen wordt.
Er staat voor de gemeenschap
Er voor de bewoners en ondernemers is.
Die niet te flauw is.
ervaring heeft op bestuurlijk niveau
Geen lintenknipper is maar een bekwame bestuurder met een netwerk waar de gemeente haar voordeel uit kan halen.  We hebben 
geen behoefte aan een “ meisje uit het dorp”.
geen onderscheid maakt tussen de vier kernen van de gemeente 
het belang van de gemeente voor op heeft staan
zich binnen en buiten de gemeente hard maakt voor ieders belang in de gemeente 
geen ontzag heeft voor mensen die onze gemeente op wat voor manier dan ook in een kwaad daglicht willen stellen
hard op treed tegen iedere vorm van criminaliteit
het belang voor de burgers uit de vier kernen voorop heeft staan
geen onderscheid maakt tussen de vier kernen
openstaat voor ieders mening
eerlijk en transparant is
geen blad voor de mond neemt als het gaat om onze belangen
wil integreren in onze samenleving
100% Brabander is
alle vier de dorpen gelijkwaardig behandeld gelijke stemmen gelijke rechten en de een is niet meer dan de andere 3.Geen onzinbeleid voert. bijvoorbeeld; het sluiten van huurwoningen die gebruikt zijn als hennepkwekerij. Woningen leeg zetten 
waar woningnood heerst is achterlijk! Zoek naar een andere gepaste straf. En houd in je achterhoofd dat niet elke kweker een 
keiharde crimineel is. Sommige zien door de bomen het bos niet meer. Hebben geen geld om eten te kopen. Worden niet geholpen 
door de overheid. Ik ben tegen drugs, maar zorg ervoor dat men in een koffieshop zijn zooi rookt en niet meer op straat. 
Handhaven en er is zijn een hoop minder straat accidenten. 
Niet alleen luisteren naar de mensen, maar er ook daadwerkelijk iets mee doen! Burgers geven vaak al aan hoe je een probleem 
kunt oplossen. Niet het wiel elke keer opnieuw proberen uit te vinden.
Gelijk is aan de inwoners van de gemeente
Die niet .bang is voorop te lopen met de bestrijding van alles wat zich tegen de inwoners van de gemeente keert
Gilze weer levendig maakt.
Goed prioriteiten kan stellen om met een beperkt budget maximaal effect te bereiken
Goed zijn werk wilt doen voor de gemeente
Graag in contact komt met buurtbewoners, actief tijdens sport/kunst etc activiteiten
Handhaaft, doorpakt, oplossingen zoekt!
Handhaver, apathisch, humoristisch, verbinder en aardig is.
Handhaving naar een hoger niveau brengt (tov de huidige situatie)
Hart voor alle dorpen binnen de gemeente heeft en toekomstgerichte plannen maakt
hartelijk, toegankelijk, rechtvaardig is en serieus met enige humor
Het belang ziet van een goed verenigingsleven (verenigingen brengen mensen bij elkaar) en zorgt ervoor dat de omgeving 
leefbaar blijft.
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het beste voor heeft met de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. De problemen aanpakt en transparant blijft in de 
oplossingen.Het hart op de juiste plaats heeft
Het politie apparaat, niet verhuren aan Tilburg!
Het voorbeeld aan de heer Boelhouwer neemt. Die hard optreedt tegen criminaliteit en drugshandel. Die zijn ogen niet sluit voor de 
armoede binnen de gemeente, maar weet waar de prioriteiten liggen. Die in durft te gaan tegen ondernemers die denken dat de 
gemeente van hen is.
Hrt even beeld is van Jan Boelhouwers: durft aan te pakken zonder zich te laten beperken door intimidaties.
Iemand die betrokken is en zijn/haar mannetje staat
Iemand die daadkrachtig is ,open staat voor heeeeeel veel dingen, betrokken bij jong en oud, en uitstraling heeft buiten onze 
gemeente.
Iemand die daadkrachtig, integer en zijn hoofd heeft bij de zaken die Gilze-Rijen aangaan, en niet randzaken. Iemand die krachtig 
optreedt en geen onzin verkondigd.
Iemand die de bewoners echt aardig vinden en niet zoals deze die ergens anders woont en de rijense mensen niet eens moet.
Iemand die eens andere aanpak doet in sommige dingen als het 1 niet werk er voor de bewoners is en niet voor zichzelf.
Iemand die het wel doogt dat de bewoners zoals in vele steden aantal wiet plantjes mogen hebben voor zichzelf. Waarom denk je 
dat er zoveel nu opgeladen word en steeds meer komen omdat het bizar streng is. Kwekerij een no go maar 2 plantjes voor eigen 
bijvoorbeeld moet toch echt kunnen.
Mag wel 20 kratten bier hebben staan geloof me dat maakt veek meer kapot dan een natuurlijk plantje wa5 mensen ook gebruiken 
voor de pijn
ik ken omdat hij/zij betrokken is bij de gemeente.
in de gemeente woont, iemand die de burgers kent, hun noden en behoeften kent en begrijpt en daar op kan ageren. Iemand die 
door de inwoners gekozen wordt en niet iemand uit een totaal andere gemeente die hier even ' de lakens komt uitdelen' . Een man 
of vrouw met opbouwende eigenschappen, verbindend maar ook vooral mensenlijk. Geen idioot zoals die lul die er nu ziet, die je 
nooit ziet tenzij hij met z'n smoel in de krant kan komen, de rest van de tijd alleen als een jachthond achter drugsbendes aan zit en 
de gemiddelde inwoner niet eens kent.
In ieder geval iets aan het Raadhuisplein doet, EEN RICHTINGS VERKEER 
Meer naar de bewoners luisteren, en niet een nieuw zwembad neerzetten, wat niet voldoet.
Integer is en opkomt voor zijn samenleving en die daadkrachtig is.
integer, toegankelijk, zichtbaar is, daadkrachtig de problemen aanpakt, een duidelijke visie heeft op de ontwikkeling van de 
gemeente, boven de partijen staat
Interesse heeft in de Gemeente
inwoners / groepen kan verbinden en meenemen (als een herder). Hij durft nieuwe ontwikkelingen aan te grijpen om inwoners te 
activeren en hij weet dat een goede relatie van ons inwoners met onze eigen en onze natuurlijke omgeving noodzakelijk is om 
onze toekomst te kunnen borgen. Hij durft te praten over gewenste ontwikkelingen als visie, ook als deze niet direct tot uitvoering 
komen. Daarnaast is hij instaat inwoners zich verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen daden, belangen en acties.
Jeugdig is en van onze tijd
Joviaal, belangstellend is
Kan verbinden, maar bovenal zich boven de partijen opstelt. Eveneens een burgemeester die de grootste uitdaging van de 
toekomst (klimaat) op de agenda zet.
Kan verbinden, ziet wat leeft in de gemeente, benaderbaar is. Onze huidige burgemeester laat zich veel zien en ik hoop dat de 
opvolger dat ook doet.
kontakt onderhoud met de bewoners en ook kan luisteren
voouitstrevend is
De ambtelijke organisatie met de ABG gemeenten tot een goed einde brengen. Hierin voor onze gemeente goede afspraken 
maken, wij zijn tenslotte de grootste gemeente.
Kordaat uiterlijk en toezicht houdt op de gemeenteraad
Lijkt in zijn doen en laten op de huidige burgemeester
Lijkt op onze huidige burgemeester maar dan 10 jaar jonger
Lijkt op onze huidige burgermeester
luistert naar de inwoners, zich houdt aan gedane beloftes en zorgt voor veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Ook de 
ondernemers in de gemeente zijn belangrijk en verdienen de aandacht.
Met alle informatie beschikbaar een drone view heeft.
Met de inwoners mee denkt,
De inwoners steunt
Een burgervader / moeder is voor de inwoners
Niet tolerant is naar drugs overlast
De sinterklaas liedjes mee kan zingen en de tekst weet.
Met de mensen in gesprek gaat om te kijken wat daar de ideeën zijn over bepaalde onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer.
Met kracht de misdaad blijft bestrijden
Met mensen om kan gaan
met plezier de politieke loopbaan invult, en er als een echte burgermoeder voor zorgt dat alle mensen in ons dorp gehoord en 
gezien worden.
Midden in de samenleving staat en begrijpt waar we naartoe dienen te koersen.
mij inspireert
Mij kent, de problemen die spelen in het dorp, actief samenwerking zoekt, den Haag kent en vooral de uitdagingen van de 
toekomst beetpakt: terugdringen grootschalige landbouw, vergroenen, verbossen (50 ha bos erbij in de gemeente) participatie 
vergroten, lokaal-patriottisme bestrijden (stop de lokalo's, Hup Gilze, Hup Rijen), samen voor de gemeenschap.
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net zoals onze huidige burgemeester beslissingen durft te nemen die op dat moment niet makkelijk, maar wel noodzakelijk zijn om 
een veilige omgeving voor de inwoners te creëren.
niet alleen maar aan het lullen maar ook aan het poetsen, vergaderen om te vergaderen moet over zijn
Niet bang is de druks criminaliteit aan te pakken
niet uit Tilburg komt
Onze gemeente nieuw elan geeft en daadkrachtig optreedt tegen de georganiseerde misdaad. Hij/zij voorkomt vermenging van 
boven- en onderwereld in de politiek
open en oprecht is en doet wat hij zegt.
Openhartig en betrokken is bij de samenleving.
Oprecht Betrokken is bij Gilze Rijen en haar inwoners. Die zich richt op de toekomst en keuzes durft te maken die daar aan 
bijdragen. En anderen (gemeentelijke organisatie, partners, inwoners, bedrijven en verenigingen) kan enthousiasmeren om samen 
te werken aan een nog mooiere en duurzame gemeente. Met een aantrekkelijk centrum en veel groen.
Oprechte interesse heeft in alle lagen van de bevolking in onze gemeente. Niet alleen voor de mensen met een dikke portemonnee 
maar zich zichtbaar opstelt, zich hard maakt en interesse toont voor onze medebewoners/ gezinnen met een laag inkomen. 
Spontaan zich ook in deze kringen begeeft en zich hiervoor inzet. Iedereen een gelijke behandeling arm of rijk
Optreed daar waar noodzakelijk is.
Pijnpunten snel oplost
Professioneel is
regelmatig zijn/haar gezicht laat zien; meer dan alleen 'politiek' aanwezig is
ruime bestuurlijke ervaring heeft en ervaring in de landelijke politiek
Saamhorigheid creëert tussen de mensen, en trots is op de gemeente en de mensen die er wonen.
Snel zaken oppikt, en met duidelijke oplossingen komt
Sociaal is en alle kwaliteiten beheerst zoals Walter de Vet
Sociaal, gemoedelijk, en draagvlak creeert onder de bewoners. En daarbij zorg draagt dat er genoeg werk is voor alle inwoners in 
deze gemeente. Ook moet de burgemeester lijntjes hebben en houden in den haag voor de vernieuwingen, wat weer betrekking 
heeft op veranderingen voor onze toekomst.
Socialist met humor, betrokken. Geen vvd'er of rechtse rakker is. opkomt voor de belangen van iedereen.
staat voor het algemeen belang door een verbindende factor te zijn tussen de overheid en de mensen.
Staat voor zijn zaak, zichtbaar is bij incidenten, en besluitvaardig
Standvastig,daadkrachtig,sociaal is en humor heeft
Stappen zet en de mensen aan zich bindt.
Sterk in z'n schoenen moet staan wat het drugsbeleid betreft dezelfde lijn doortrekt als de huidige burgemeester, en zoekt naar 
mogelijkheden om van onze gemeente een ondernemende gemeente te maken waarbij de bedrijven en de inwoners samen veilig 
en prettig kunnen leven, en dat de problemen die er al jaren liggen niet telkens door een nieuw onderzoeksbureau worden bekeken 
en hierdoor onnodig veel geld kosten (wegennet rondom raadhuisplein, centrum Rijen
Stevig in zijn schoenen staat, problemen aanpakt, overlast kan inschalen en daadkrachtig optreedt. Communiceert met bevolking 
en luistert en betrekt deze. Is bereikbaar. Blijft optreden tegen drugs en pakt het polen probleem (deta company oa) aan
Streng optreedt als dat nodig is, zoals bij drugproblematiek, en de zaken ook benoemd. Niet bang zijn voor eventuele 
consequenties of andere meningen. Iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en beloften nakomt.
Transparant en daadkrachtig te werk gaat. Met burgers in dialoog blijft. De belangen van het milieu en de gemiddelde burger 
centraal stelt.
Transparant is, zich onder de bevolking begeeft, eerlijk is, sociaal,
tussen de inwoners van de gemeente staat, makkelijk is te bereiken en een luisterend oor heeft. zorgt voor een hechtere 
samenleving waar mensen weer aan elkaar denken en elkaar helpen. zorgt voor een klimaat waar de ondernemers zich kunnen 
ontwikkelen waardoor de werkgelegenheid vooruit gaat. zorgt dat er een gezellige kern komt in Rijen waar extra ruimte komt voor 
de horeca om op die manier meer Rijenaren  met elkaar in contact te laten komen.
Tussen de mensen staat en op komt voor de belangen van de gemeenschap en niet van individuen. Boven de partijen staat en de 
problemen van vandaag oplost door naar morgen te kijken.
Uit de gemeente komt en toegankelijk is.
Uit de gemeente komt, en van onbesproken gedrag is!
Van aanpakken weet met minder bureaucratisch gedoe
Van de vvd is
van het vrouwelijke geslacht is, deskundig, sociaal, verbindend, integer, oprecht haar eigen doelen onderschikt aan de 
gemeentedoelen. Luisterend naar de raad en bevolking de richtingen uitzet in het gemeentebeleid. Dit mag met een glimlach.
van middelbare leeftijd is en zeker geen PvdA-er is.
Veel gelijkenis heeft met de huidige
Verbind, betrokken is en duidelijk regels en kaders stelt.
Verbind, er is en de mensen kent.
verbindt
durft
bevlogen is
Voldoet aan de eerder aangegeven kwaliteiten.  Waar m.i. moeilijk een keuze uit was te maken en in meerdere gevallen zou je 
hem of haar beide kwaliteiten toewensen.
Voor de  laagste bevolkingsgroep  in zijn gemeente zorg draagt .
Voor de inwoners staat en zich zichtbaar door de gemeente begeeft
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Vooral boven de partijen staat en op basis hiervan tegen de afzonderlijke dorpsbelangen durft in te gaan waar nodig.
Belangstelling heeft voor het economische en sociale leven in de hele gemeente. Zich duidelijk profileert als de leider van de 
gemeente met een luisterend oor voor de gemeenteraad en de gemeenschap. Goed inzicht in de processen en structuren van de 
werknemers van de gemeente en de ABG ambtelijke samenwerking. En ik wens hem veel sterkte en wijsheid, het vinden van een 
juist woonadres (=dorp) kan al heel veel losmaken in onze gemeente. Advies is eigenlijk om buiten de gemeente te gaan wonen, 
wat uiteraard wel jammer is.
vooral met de bewoners in gesprek gaat en hun belangen vertegenwoordigt in de gemeente zelf, duidelijk is tegenover defensie en 
de belangen van de inwoners stelt boven een goed profiel in de pers!
Vrouw is, onpartijdig is en beslissingen van de raad uitvoert en hierop wethouders aanstuurt.
Weet wat er speelt de kernen kent en hun waarden erkent
Woonachtig in Gilze Rijen.
Betrokken in de samenleving. 
Ervaren en weet wat de gemeente nodig heeft. 
Gedreven, transparant naar de samenleving en openstaand voor veranderingen.
zich begeeft onder de bewoners van allerlei pluimage en durft in te grijpen als het mis gaat.
Zich bewust is van de veranderende samenleving, van de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, van de veranderingen en 
vernieuwingen die nodig zijn om een toekomstbestendige gemeente te zijn.  Die snapt wat de inwoner van Gilze en Rijen vandaag 
de dag nodig heeft en in staat is de gemeenschap het vizier te bieden op de toekomst en hoe we van hier naar daar komen. Die in 
het klein veranderingen mogelijk maakt en de bodem legt voor de toekomst. Die kleurrijk is met een meervoudige kijk op wat nodig 
is en tevens beschikt over een uiteenlopend arsenaal aan vaardigheden die afhankelijk van het vraagstuk kunnen worden ingezet.
Zich hard maakt voor de belangen van de inwoners en voortzet wat de huidige burgemeester is gestart als het gaat om drugs, dit 
hard en actief aan blijft pakken. Die zorgt voor veiligheid op alle vlakken, maar ook de leefbaarheid bewaakt en zich hard maakt 
voor leefbaarheid.
zich heel goed realiseert dat de toekomst nu gebouwd wordt. Die snapt dat duurzaam en groen belangrijk is. Die luistert naar de 
burgers en durft op te treden wanneer nodig, maar ook alleen als dat echt nodig is.
Zich inzet in de strijd tegen drugs.
Zich tussen de " gewone" werkmens laat zien.
Mensen aanhoren indien er (misstanden) klachten zijn die niet snel oplosbaar zijn.
zich inzet voor de burgers, afspraken nakomt, veiligheid hoog in het vaandel heeft, verkeersveiligheid aanpakt, het drugsbeleid van 
dhr Boelhouwer doorzet,  alle 4 de kernen even belangrijk vind, zichtbaar en benaderbaar is, betrokken is.
Zich inzet voor een schoon en minder verwaarloosd Gilze.
zichtbaar en daadkrachtig is.
zichtbaar is en duidelijk, ook als het antwoord misschien niet het gewenste antwoord is
Zichtbaar is en verbind
Zichtbaar is in de gemeente,, niet bang uitgevallen.
Zichtbaar is voor de inwoners. Niet hoog in de bol. Meelevend en oplossingsgericht werkt
Zichtbaar is, niet perse fysiek. Kan ook via Social media kanalen.
Standpunten daar uitlegt en toelicht.
O,ja een vrouw mag ook wel.
Zichzelf helder en transparant onze gemeente organiseren
Zie laat zien in de gemeente. in alle dorpen 
 Aanwezig is bij diverse activiteiten. 
Weet waar hij over praat. 
Met alle inwoners een praatje maakt. 
Transparant en eerlijk is 
De wethouders en partijen onder controle heeft.
En staat voor een zelfstandige gemeente en de belangen behartigt
Zin heeft om van deze plaatsen iets moois te maken
zorgt voor een goede samenleving in de gemeente, en daar daadkrachtig te werk gaat.
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