
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden van de raadscommissie Ruimte 

 

griffie 

 

Postbus 73 

5120 AB  Rijen 

 

Bezoekadres 

Raadhuisplein 1 

5121 JX  RIJEN 

 

Email: 

joep.timmermans@gilzerijen.nl 

 

  

Ons kenmerk GR/JT 

Doorkiesnummer 06-20011704 

Datum 16 november 2019 

Verzonden op 16 november 2019 

Onderwerp vergadering 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte 

op dinsdag 26 november 2019, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal in het gemeentehuis. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

mr. J.W. Timmermans, 

griffier 

 

 

ONTWERP-AGENDA 

 

1. Opening en mededelingen. 

 

2. Inventarisatie aanmeldingen spreekrecht. 

 

3. Vaststellen agenda. 

 

4. Verslag vergadering d.d. 17 september 2019 (volgt). 

 

5. Verslag vergadering d.d. 22 oktober 2019 + actielijst (volgt). 

 

6. Ontwerp-raadsvoorstel inzake het vaststellen van de woonvisie "Wonen in Gilze en Rijen; 

doorstromend, duurzaam en divers".  

 

7. Ontwerp-raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het project 

"Anders inzamelen". 
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8. Ontwerp-raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een 

rotonde op de aansluiting van de Nassaulaan met de provinciale weg N631. 

 

9. Ontwerp-raadsvoorstel inzake het vaststellen van het bestemmingsplan "Altenaweg 8, Gilze". 

 

10. Ontwerp-raadsvoorstel inzake het vaststellen van het bestemmingsplan "Molenschot, 

Schoolstraat 24, 26 en 30". 

 

11. Ontwerp-raadsvoorstel inzake aansluiting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bij 

de VNG-werkgeversvereniging. 

 

12. Memo inzake oplossing problematiek overstortvijver Wolfsweide. 

 

13. Memo inzake evaluatie "Anders inzamelen". 

 

14. Position paper pilot warmte. 

Toelichting 

Op de raadsinformatieavond d.d. 18 november 2019 wordt de zogenaamde "position paper pilot 

warmte" door het college toegelicht. 

Op verzoek van de fracties van D66, Groen Gilze en Rijen en PvdA is die position paper geagendeerd, 

zodat daarover een debat kan worden gevoerd op basis van de inbreng/standpunten van de fracties.       

 

15. Informatie van de portefeuillehouder(s) over/uit de gemeenschappelijke regelingen. 

 

16. Ter kennisname: 

a. Memo inzake fietsvoorziening Rielsebaan Gilze-Riel (actiepunt 304). 

b. Memo inzake bomenbeheer en bomenbeleid (actiepunt 349). 

c. Memo inzake voortgang verduurzaming sportpark Vijf Eiken (actiepunt 359). 

d. Memo inzake herontwikkeling locatie Tropical-Margiethal (actiepunt 378). 

e. Memo inzake woningbouwplan Van Oldenbarnveldtlaan (actiepunt 378). 

f. Memo inzake ontwikkelingen rijksweg A58 (actiepunt 381).   

g. Memo inzake motie preventieve bestrijding eikenprocessierups (actiepunt 403).. 

h. Memo inzake motie zonnepanelen op bedrijfsgebouwen.  

i. Memo inzake verduurzamen Rijen-zuid. 

j. Memo inzake voortgang Luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen.   

k. Brief van vertegenwoordiger Fietsersbond over deelname in verkeerscommissie. 

l. Uitnodiging van VNG voor buitengewone algemene ledenvergadering + brief van raadslid 

van gemeente Katwijk inzake klimaatakkoord (geagendeerd n.a.v. behandeling ingekomen stukken 

raadsvergadering d.d. 11 november 2019 i.v.m. vernemen standpunt van college).  

   

17. Rondvraag en sluiting. 

 


