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Er staat een enthousiast team lokale VVD’ers klaar om aan de slag te gaan voor de inwoners 

van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. We zijn ervan overtuigd dat we goede plannen niet 

maken in het gemeentehuis, maar samen met alle inwoners. Daar willen we ons ook de 

komende jaren voor inzetten. Dit verkiezingsprogramma is daarbij de basis, onze richtlijn. 

Want het is goed wonen in onze vier dorpen, maar er is ook veel dat nog beter kan.  

De afgelopen jaren hebben wij vol ingezet op het veiliger maken van onze vier dorpen. 

Bijvoorbeeld door strenger op te treden tegen drugspanden in onze gemeente. Daar willen 

we de komende vier jaar mee doorgaan. Maar de afgelopen jaren hebben we er ook voor 

gezorgd dat het gevaarlijkste kruispunt van Brabant, dat tussen de Constance Gerlingsstraat 

en de Stationsstraat in Rijen, aangepakt is.  Maar er is nog genoeg te doen. Zo willen we ook 

een veiliger Raadhuisplein in Rijen en meer 30-kilometerzones in de woonwijken, zodat al 

onze kinderen ook veilig naar hun school en hun sportclub kunnen. 

Het is belangrijk dat er nu in zowel het centrum van Gilze als in dat van Rijen wat gebeurt. 

De tijd van praten is voorbij, nu is het tijd om te doen. De schop moet in de grond. In Rijen 

met een autovrij Wilhelminaplein. En in beide dorpen met de broodnodige starterswoningen 

en grotere appartementen. 

We willen plannen maken samen met de mensen die in de vier dorpen wonen. Dat is de 

afgelopen jaren te vaak niet gebeurd. Zo zijn wij de enige partij die tegen het vervangen van 

de grijze container door ondergrondse wijkcontainers gestemd heeft. Zelfs bijna duizend 

mensen die een petitie tegen dit beleid getekend hadden, werden onterecht niet gehoord 

door de meerderheid in de raad. Wij vinden dat onbegrijpelijk.  

Het team lokale VVD’ers dat ik mag aanvoeren staat te popelen om aan de slag te gaan voor 

onze vier dorpen. Wij kiezen voor doen! 

David Vermorken 

Lijsttrekker 
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Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij jou past. We vinden dat iedereen binnen de 

vier dorpen van Gilze en Rijen op ieder moment in het leven het juiste huis zou moeten 

kunnen vinden. En er moeten altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of 

om door te stromen. 

  

 De afgelopen jaren zijn er te weinig nieuwe woningen gebouwd. We willen die 

achterstand de komende jaren inlopen.  

 We willen dat er voldoende nieuwe woningen gebouwd worden in onze vier dorpen. 

 Dat moet een goede mix zijn van woningen waar vraag naar is:  

 We willen voldoende koopwoningen voor starters en doorstromers in de vier 

dorpen, bijvoorbeeld in de Vliegende Vennen in Rijen en in Molenschot. 

 We willen ruimte voor mensen die hun eigen huis willen bouwen, bijvoorbeeld 

in Gilze Zuid en op de oude hockeyvelden in Rijen. 

 We willen leeftijdsbestendige koopwoningen in de dorpscentra van Gilze en 

Rijen voor mensen voor wie het eigen huis te groot is.  

 We kijken naar nieuwe woonvormen voor ouderen die zorg op maat nodig 

hebben, het liefst in of bij de centra van de vier dorpen. 

 Jij wilt niet te lang moeten wachten op een huurwoning. Samen met Leystromen en 

WonenBreburg zorgen we dat de wachtlijsten niet langer worden, onder meer door 

flexibel en tijdelijk te bouwen. Zo kunnen we ook de nood bij mensen in urgente 

persoonlijke situaties oplossen.  

 We denken actief mee met mensen die bouwplannen hebben. We kijken naar de 

mogelijkheden en niet naar de belemmeringen. 

 We stimuleren duurzaam bouwen, waarbij we voorstander zijn van de nieuwste 

technieken voor goed energiebeheer.  

 We proberen nieuwe bouwprojecten zoveel mogelijk zonder gasaansluiting te 

realiseren. 

 We willen minder regels opleggen aan mensen die een (duurzaam) huis bouwen.  

 We verkleinen de rol van de welstand.  

 We willen ook het verbouwen van woningen makkelijker maken. Alle regels zijn 

digitaal beschikbaar en de gemeente geeft snel inzicht in de mogelijkheden.  

We wonen allemaal graag in een leefbare, schone en groene wijk. Wij willen dat de 

gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt stimuleert, want als dat goed 

gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.  

 

 Jij betaalt voor de keren dat je daadwerkelijk afval aanbiedt, ook als je in een 

appartement woont. 
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 Samen met de inwoners van onze vier dorpen kijken wij kritisch naar de toekomst van 

de afvalinzameling. Helaas heeft de huidige coalitie in 2017 bepaald om 

ondergrondse containers in te voeren zonder voorafgaand overleg met de inwoners.  

 We begrijpen de argumenten tegen ondergrondse containers in de wijk. Wat ons 

betreft worden ze ook niet geplaatst zolang er geen draagvlak is. En dat draagvlak 

ontbreekt. Maar we moeten realistisch zijn: de kans is groot dat de huidige coalitie dit 

voor de verkiezingen nog snel doordrukt. De invoering dan nog terugdraaien is 

vermoedelijk onbetaalbaar. Mochten we de invoering van ondergrondse containers 

nog wel kunnen stoppen, dan doen we dat. We gaan dan met alle inwoners 

overleggen over de toekomst van de afvalinzameling.  

 Als de ondergrondse containers er toch komen, en dat lijkt te gebeuren, dan hanteren 

wij de volgende uitgangspunten.  

 De maximale loopafstand van voordeur tot ondergrondse container is 200 

meter. 

 De locaties van de ondergrondse containers worden in overleg met 

omwonenden bepaald. 

 Er komen meer gemeentelijke toezichthouders om overlast door afvaldumping 

te voorkomen. 

 Voor bewoners van appartementen biedt de gemeente ook de mogelijkheid 

om GFT, plastic en papier weg te brengen naar milieueilanden, bijvoorbeeld 

bij de supermarkten of winkelcentra.  

 Dit is ook een alternatief voor mensen die geen drie containers in de tuin 

willen of kunnen hebben. 

 De ophaalfrequentie in het buitengebied is hetzelfde als in de vier dorpen. 

 De privacy van onze inwoners wordt gewaarborgd. Gegevens over de 

afvalinzameling mogen alleen gebruikt worden voor de facturatie en niet voor 

bijvoorbeeld controles door de Sociale Dienst. 

 We kijken naar de mogelijkheden om het daadwerkelijk ophalen van afval samen met 

de omliggende gemeenten te doen. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door 

bedrijven gebeuren, zodat de afvalstoffenheffing omlaag kan. 

 De openingstijden van de milieustraat moeten beter aansluiten bij de behoefte die er 

is. Zo moet de milieustraat in ieder geval op zaterdag de hele dag open. 

 Beschadigde of vernielde gemeentelijke eigendommen (prullenbakken, containers 

etc.) worden snel hersteld en zwerfvuil wordt snel opgeruimd. Waar mogelijk worden 

de reparatie- en opruimkosten verhaald op de veroorzaker. 

 Het riool moet voldoende capaciteit hebben om regenwater snel en goed af te 

voeren. In extreme situaties hebben we liever dat een grasveld of straat onder loopt, 

dan dat het water in de huizen naar boven komt. Gescheiden rioolstelsels kunnen 

helpen dit te voorkomen. 

 Bij het aanleggen en vervangen van riolen, proberen we daarom aparte riolen voor 

regenwater en afvalwater aan te leggen.  

 We stimuleren iedereen om ook in de eigen tuin te zorgen voor voldoende groen, 

zodat het water daar weg kan. We doen dat door voorlichting, maar we gaan geen 

tegeltaks in voeren. 

 We willen meer groen in de dorpscentra laten terugkomen. 
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 De afgelopen jaren is de kwaliteit van groenonderhoud in onze vier dorpen enorm 

achter uit gegaan. Wij willen de gemeenteplantsoenen beter beheren en meer doen 

aan milieuvriendelijke onkruidbestrijding. 

 We vinden de groene structuur van onze vier dorpen en het buitengebied  belangrijk. 

We herplanten daarom de komende jaren de vele bomen die de afgelopen jaren 

gekapt zijn. We doen dat op locaties waar iedereen ervan kan genieten. 

 Er moet een nieuw luchthavenbesluit komen voor de vliegbasis Gilze en Rijen. We 

willen daarbij de overlast voor onze vier dorpen verminderen: 

 We zijn kritisch op de nieuwe geluidscontouren van de vliegbasis Gilze en 

Rijen. Deze lijken te gaan leiden tot meer overlast en het op slot zetten van 

onze vier dorpen door nieuwbouw of verbouwingen te blokkeren. Dat is 

onacceptabel en daarom steunen we bijvoorbeeld geencontourenovergilze.nl. 

 We hebben daarbij ook aandacht voor Rattle Noise van de helikopters en de 

geluidsoverlast door de historische vliegtuigen.  

 We willen dat de vastgestelde geluidsnormen beter en onafhankelijker 

gehandhaafd worden. 

 We bieden Defensie alle mogelijkheden op Aeroparc Gilze-Rijen om meer 

simulatoren in te zetten. Zodat ze minder vaak hoeven te vliegen en zo voor 

minder overlast zorgen. 

Onze dorpen moeten goed bereikbaar zijn en ook binnen de dorpen moet je je gemakkelijk 

en veilig kunnen verplaatsen. We moeten zorgen voor goede en veilige doorstroming van 

alle verkeer op de doorgaande wegen in en naar onze vier dorpen. 

 

 Veel wegen en stoepen in Gilze en Rijen zijn in slechte staat. Dit moet beter en dat 

willen we regelen.  

 Je moet prettig en veilig door de dorpen en naar scholen kunnen fietsen. Fietspaden 

en wegen willen we hiervoor waar nodig aanpassen. Daarbij horen naast goede 

fietsroutes in de dorpen en in het buitengebied ook voldoende oplaadpalen en 

stallingsruimtes.  

 Op de Hoofdstraat en Stationsstraat willen we meer ruimte maken voor fietsers en 

parkeerplekken. We kijken samen met de Rijenaren naar een goede oplossing. 

 In onze vier dorpen is en blijft parkeren gratis en ook in de woonwijken zorgen we 

voldoende parkeerplaatsen. 

 Elektrisch rijden stimuleren we door actief mee te werken aan voldoende 

oplaadpunten, zowel voor auto’s als fietsen. 

 Wij willen verkeersonveilige situaties aanpakken: 

 Op het Raadhuisplein in Rijen moet voor auto’s eenrichtingsverkeer komen. 

 De kruising Lange Wagenstraat – Nieuwstraat in Gilze willen we 

overzichtelijker maken.  

 De Marga Klompélaan in Rijen wordt een 30km-zone en de bochten bij het 

Anne Frankplein worden verbeterd. 

 We werken aan het verkeersluw maken van de centrale pleinen in Gilze en Rijen. 

Het Bisschop de Vetplein moet het groene hart van Gilze worden en het Wilhelmina 
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plein het kloppend hart van Rijen. In Rijen zorgen we voor een veilige weg als het 

nieuwe deel van het centrum gebouwd is, zodat het Wilhelminaplein autovrij wordt.  

 We nemen maatregelen zodat het autoverkeer naar De Kring en Sportcomplex Den 

Butter niet door de woonwijk Vliegende Vennen heen rijdt. 

 Door het bouwen van woningen in Gilze-Zuidwest moeten we kijken naar een betere 

bereikbaarheid van Gilze. We onderzoeken de mogelijkheden voor een zuidelijke 

rondweg. Daarbij bekijken we ook of we in het centrum meer wegen 30km-zone 

kunnen maken. 

 We willen met de provincie overleggen om ook tussen de Tilburgsebaan en de 

Alphenseweg landbouwverkeer toe te staan op de N260. Dit om het 

landbouwverkeer zoveel mogelijk de bebouwde kom van Gilze te laten mijden. 

 Bij de verbreding van de Rijksweg, de N282 kijken we naar slimme geluiddempende 

oplossingen om de overlast in Rijen-Zuid en Hulten te beperken. 

 Goed openbaar vervoer is belangrijk. We dringen er bij de provincie op aan om het 

(buurt)busvervoer voor onze vier dorpen op peil te houden.  

 Na een avond stappen in Breda of Tilburg wil je ook naar huis kunnen met het OV. 

Daarom zetten we ons in voor een nachtbus. 

 Het spoor loopt dwars door Rijen. Wij willen Rijen niet opdelen: de 

spoorwegovergang bij het station moet open blijven voor auto’s of vervangen worden 

door een tunnel.   

 We kunnen de overlast van het spoor niet alleen aanpakken. Daarvoor hebben we 

ook de provincie en ProRail nodig. Samen met deze organisaties willen we de 

volgende dingen doen: 

 We willen de spoorzone in Rijen verbeteren door nieuwe perrons te bouwen. 

 We willen tunnels voor al het verkeer onder het spoor bij de Oosterhoutseweg 

en bij het Station. 

 We willen samen met de bewoners kijken naar slimme maatregelen om 

geluidsoverlast en trillingen te verminderen. 

 We willen een lokaal informatiepunt waar inwoners altijd alle informatie over 

het spoor kunnen vinden en waar ze terechtkunnen met klachten. 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Wij letten daarom scherp op de aanrijtijden van 

de hulpdiensten. Want niets is zo frustrerend als lang moeten wachten op noodzakelijke 

hulp. Wij willen dat de hulpdiensten altijd goed bereikbaar zijn, zowel telefonisch als 

online.  

 We vinden het belangrijk om het politiebureau in Rijen te behouden, net als de 

brandweerkazernes in Gilze en in Rijen. 

 Aangifte doen moet kunnen op het politiebureau in Rijen, via internet en via de eigen 

wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. We kijken naar de mogelijkheden om 

ook in Gilze via 3D-loketten aangiftes te laten opnemen.  
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 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Deze wijkagenten moeten daadwerkelijk zichtbaar zijn en blijven in hun 

wijk. 

 De politie en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) grijpen altijd in als 

mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Zij sporen raddraaiers op en 

pakken ze aan. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun. 

 We willen dat de gemeente ook zichtbaar is bij het bestrijden van overlast. Daarvoor zijn 

nu te weinig mensen beschikbaar. De BOA die we nu daarvoor hebben, is veel te weinig. 

Extra BOA’s vergroten de zichtbaarheid, helpen bestrijding van overlast door kleine 

criminaliteit en helpen handhaving van de openbare orde. We willen daarom naar 

tenminste vier vaste BOA’s voor onze vier dorpen zodat we sneller en adequater op 

kunnen treden tegen overlast in de straten en buurten van onze vier dorpen. 

 Een veilige gemeente maken we met elkaar. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in 

de buurt. We zien daarom ook in onze gemeente steeds meer WhatsApp-groepen. We 

ondersteunen dit actief en stimuleren verdere uitbreiding. 

 We vinden het belangrijk dat iedereen in onze vier dorpen verdachte of onveilige situaties 

meldt. Indien nodig kan dat ook anoniem.  

 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De 

gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden 

te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten 

tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich keer op keer niet gedragen, kan de 

hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden.  

We vinden het normaal dat je van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den 

boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord 

hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen 

bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze 

nu ook durven inzetten. 

 

 We zien dat moderne technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld 

door het gebruik van cameratoezicht en bodycams. Ook automatische 

kentekenherkenning kan helpen, zoals de ervaringen in het Belgische Turnhout, 

Broekakkers en De Haansberg bewijzen. Wij steunen het gebruik hiervan in onze vier 

dorpen en het buitengebied. 

 We blijven de burgemeester steunen in het actief gebruiken van alle bevoegdheden die 

hij heeft en van alle mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te 

handhaven en overlast te bestrijden. Dat kan afhankelijk van de situatie onder andere 

door gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, noodbevelen, 

noodverordeningen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, het 

sluiten van panden en goed toezicht en goede consequente handhaving.  

 In Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot is geen plaats voor drugsdealers en –producenten. 

Er zijn de afgelopen jaren al veel drugspanden gesloten. Wij steunden dat en blijven dat 

doen. Mede op ons verzoek zijn deze regels onlangs nog verder aangescherpt.  
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 We toetsen bij alle vergunningsaanvragen waarbij dit mogelijk is, of de aanvragers 

integer zijn. We maken hiervoor actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB 

(wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.   

 We weigeren vergunningen of trekken die in op het moment dat deze misbruikt worden 

voor criminele activiteiten of zodra dat vermoeden bestaat.  

 We willen in onze vier dorpen geen coffeeshops of grow-shops. We pakken 

drugsoverlast in de wijken aan en sluiten drugspanden. 

 Het opkopen van Badda Bing in Hulten was nodig om te voorkomen dat het een 

broeinest voor criminelen bleef en gekocht kon worden door een motorclub. Wij steunen 

dit soort slimme maatregelen om overlast en criminaliteit te bestrijden. 

 Prostitutie is een legaal beroep maar mag niet tot overlast leiden voor omwonenden. We 

staan in onze gemeente daarom een 0-beleid voor: in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot 

is geen plek voor seksinrichtingen. 

 Het is niet normaal dat schade wordt aangebracht aan eigendommen van anderen. Zo is 

het ook niet normaal dat schade wordt toegebracht aan de openbare ruimte. De kosten 

voor het herstellen van de schade, verhalen we zoveel mogelijk op de daders. 

 We stellen hangjongeren en hun ouders verantwoordelijk voor hun gedrag. Hierbij 

stimuleren we dat goed wordt samengewerkt tussen jongerenwerk en de politie. 
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In onze vier dorpen is het mooi wonen. Dit komt door de mensen: De Molenschotters die De 

Molenwiek draaiende houden, de Gilzenaren die Zo104 organiseren, de Rijenaren die de 

Oranjeboel werkelijkheid laten worden en de Hultenaren die samen nadenken over de 

toekomst van het dorp als de Rijksweg niet meer dwars door hun gemeenschap loopt. Onze 

vele vrijwilligers, die graag de handen uit de mouwen steken, maken Gilze en Rijen een 

leuke gemeente om te wonen. 

 

 Wij willen ruimte geven aan mensen die zich inzetten voor onze vier dorpen zoals 

 Gilzenaren van buurtverenigingen dat doen door het opruimen van zwerfvuil, 

bijvoorbeeld in De Locht.  

 Rijenaren die met buurtpreventie zorgen voor een fijne en veilige buurt, 

bijvoorbeeld in Bloemaartsbeemd, Hoeksestraat en Roskamp.  

 De mensen van het RepairCafé en het Budget Café die mensen geheel 

belangeloos helpen.  

 Energie Gilze en Rijen doet met de lokale energiecoöperatie en het goede 

werk dat ze doen voor duurzaamheid.  

 

Wat goed gedaan wordt door de mensen van onze vier dorpen, daar hoeft de gemeente zich 

niet mee te bemoeien.  

 

 De beste plannen en ideeën worden bedacht bij mensen thuis aan de keukentafel, tijdens 

de buurtbarbecue, in een gesprek op straat of met de buren.  

 Wij luisteren naar ideeën van inwoners en kijken wat de gemeente Gilze en Rijen kan 

doen om ideeën werkelijkheid te laten worden. Bijvoorbeeld door te helpen om de juiste 

mensen bij elkaar te brengen. Door regels die in de weg staan weg te nemen. En soms 

met een (opstart)subsidie. 

 Bij nieuwe plannen overleggen we vooraf met de inwoners die door het plan geraakt 

worden.  Daarom hebben we ook de afgelopen jaren de inspraakmogelijkheden bij 

raadscommissievergaderingen vergroot. We willen die de komende vier jaar verder 

uitbreiden. 

 We zijn transparant in wat we doen. De vergaderingen van de gemeenteraad en de 

raadscommissies zijn online te volgen en terug te kijken. We vergaderen zoveel mogelijk 

in het openbaar. Alleen als het (wettelijk) niet anders kan, wordt besloten vergaderd. 

 Als de gemeenteraad een besluit neemt waar mensen het niet mee eens zijn, kunnen ze 

een referendum aanvragen zodat alle inwoners van onze vier dorpen zich daar over 

kunnen uitspreken. 

 We waarderen de inwoners die zich als vrijwilliger inzetten binnen onze vier dorpen.  
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Iedereen wil graag werken en genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan het best 

in een bloeiende economie. Onze lokale ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn deze 

ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Als het goed gaat 

met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Zij zijn dé banenmotor van 

onze vier dorpen. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 

aantrekkelijke omgeving.  

 

 We werken met de ondernemers samen aan veilige bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door 

cameratoezicht. Daarnaast werken we samen met ondernemers om te investeren in de 

kwaliteit van de bedrijventerreinen. 

 Een ambtelijke mogelijkmaker is eerste aanspreekpunt voor ondernemers en gaat actief 

op zoek naar ondernemers die zich in onze gemeente kunnen vestigen. 

 De uitstraling van het bedrijventerrein aan de Parallelweg in Rijen moet verbeterd 

worden. Het wordt goed bereikbaar, veilig en modern. 

 We vernieuwen samen met de ondernemers eerst bestaande bedrijventerreinen, voordat 

we bijvoorbeeld een nieuwe fase op Midden-Brabant Poort beginnen. 

 Op Midden-Brabant Poort komt beperkt ruimte voor specifieke detailhandel. 

 We willen onderzoeken of het bedrijventerrein aan de Van Ghertstraat in Rijen ontwikkeld 

kan worden tot woningbouwlocatie. 

 Een aantrekkelijk centrum is zowel in Gilze als in Rijen hard nodig. We zijn kritisch op de 

kosten die we maken voor de twee dorpscentra, maar willen wel investeren in centra voor 

de komende vijftig jaar. We zetten daarom de centrumplannen door. 

 In Gilze betekent dit dat de Jumbo naar het centrum verplaatst wordt. Maar we 

willen het gezondheidscentrum gewoon in de Flair houden. 

 In Rijen wordt het gat van Rijen eindelijk opgevuld door het centrum af te bouwen. 

Met een bypass, zodat je bij evenementen niet door het halve dorp moet 

omrijden.  

 In het centrumplan in Rijen stimuleren we het vestigen van ondernemers met 

unieke producten.  

 We zorgen voor een veilige weg als het nieuwe deel van het Rijense centrum 

gebouwd is. Want boodschappen doen moet wel veilig kunnen en met voldoende 

parkeerplaatsen. 

 Recreatie en toerisme zijn in onze vier dorpen erg belangrijk. Samen met de lokale 

ondernemers zetten we onze vier dorpen op de kaart voor (dag)toeristen! 

 We zijn blij met de campings die we hebben, maar zijn er scherp op dat deze campings 

aan alle eisen voldoen. Dat betekent dat ze brandveilig moeten zijn, dat er niet 

permanent gewoond mag worden en dat de campingeigenaren ook een rol hebben om te 

voorkomen dat de campings een vrijplaats worden voor allerhande criminelen. We 

voeren daarom het nachtregister weer in. 

 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We 

willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. 

Daarom vinden we de maatregelen die de provincie Noord-Brabant heeft genomen 

onbegrijpelijk. We steunen de boeren in hun strijd om deze extra provinciale regels van 

tafel te krijgen. 
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 Onze boeren krijgen de ruimte voor passende (neven)activiteiten op het gebied van 

recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Maar we willen geen 

permanente bewoning op campings in het buitengebied.  

 Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is 

goed voor de ondernemer en beperkt de overlast op bijvoorbeeld campings. 

 We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om 

land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”. Land- en 

tuinbouwgebieden zijn namelijk al een belangrijk onderdeel van de natuur. 

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente 

ze niet te vertellen. En dat gaan we dus ook niet doen. We geven ondernemers de ruimte om 

te doen wat ze het beste doen: ondernemen.  

 

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 

Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. Daarom mogen winkels gewoon op 

zondag open. We zijn wel scherp op eventuele overlast die ontstaat als winkels ’s avonds 

laat nog open zijn. 

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Zo hoeft niet elke keer 

weer een nieuwe vergunning aangevraagd te worden. 

 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen 

door een meldingsplicht of algemene regels.  

 We willen leren van andere gemeenten waar ze een vergunning snel verlenen, zodat ook 

de gemeente Gilze en Rijen vergunningen sneller gaat verlenen. 

 Ondernemers zijn afhankelijk van hun omzet en kunnen niet lang op hun geld wachten. 

De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  

 We gaan met de bezem door alle regels die we als gemeente stellen. Regels die 

overbodig, tegenstrijdig of nutteloos zijn schaffen we af. Hiervoor wordt één wethouder 

verantwoordelijk.  
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We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. We letten 

er daarbij wel op dat maatregelen die we nemen ook op de langere termijn betaalbaar 

blijven. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in een duurzame gemeente kunnen 

opgroeien en wonen. Uiteraard speelt groen in de vier dorpen daar ook een belangrijke rol in. 

Daarover hebben we eerder in dit programma al geschreven.  

 

Duurzaamheid biedt ook een kans voor verdere economische ontwikkeling. De gemeente 

kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op 

eenvoudigere procedures en door zelf het goede voorbeeld te geven. 

 

 Als we als gemeente iets nieuws bouwen, kijken we goed welke duurzame maatregelen 

we kunnen treffen die ook op de langere termijn rendement opleveren. 

 We stimuleren duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige 

procedures op te stellen en door met Energie Gilze en Rijen samen te werken. We doen 

dit bij voorkeur niet door subsidie te verstrekken.  

 We proberen nieuwe bouwprojecten zoveel mogelijk zonder gasaansluiting te realiseren. 

 Elektrisch rijden stimuleren we door actief mee te werken aan voldoende oplaadpunten, 

zowel voor auto’s als fietsen. 
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We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als die niet gebruikt worden. De beste sociale voorziening is 

betaald werk.  

 

 Werken moet lonen. Daarom schaffen we alle regelingen die dit belemmeren, af. We 

houden de norm voor bijzondere bijstand en andere regelingen op 110%. 

 Voor mensen die echt niet kunnen werken is er een vangnet: de bijstand. Als je je baan 

kwijt raakt, is het goed dat je een tijdelijk steuntje in de rug krijgt. Daardoor kan je snel 

weer aan de slag. Voor wat, hoort wat. Een tegenprestatie hoort daarbij. 

 Wij willen jeugdzorg, de aanpak van jeugdwerkeloosheid, onderwijs en ondernemingen in 

Gilze en Rijen en in de regio verbinden met als doel om jongeren zo snel mogelijk aan de 

slag te krijgen. 

 De gemeente geeft vaak opdrachten aan bedrijven om producten en diensten te leveren. 

Waar mogelijk geeft de gemeente deze opdrachten aan lokale en regionale  

ondernemers.  

 Wij vragen van bedrijven en ondernemers dat ze hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende stageplaatsen 

en door mensen in dienst te nemen. Dat geldt zeker ook voor mensen die verder afstaan 

van de arbeidsmarkt. 

 Sommige mensen komen in de problemen doordat ze teveel schulden hebben 

opgebouwd, vaak zonder het zelf te beseffen. We zetten alle informatie die we hebben in, 

om schuldenopbouw te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen.  

Onze kinderen gaan naar de KBS Sint Jozef, KBS De Brakken, JBS De Kring, CBS De Vijf 

Eiken of KBS Burgemeester van Mierlo in Rijen, OBS De Wilschut, de basisschool 

Prinsenbos of KBS De Bolster  in Gilze, KBS St. Anna in Molenschot of  KBS Drie 

Musketiers in Hulten.  

 

 De juffen, meesters en ondersteuners verdienen onze steun. Wij zorgen voor goede 

lokalen waar ze hun werk op een gezonde en stimulerende manier kunnen doen. 

 We hebben daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede scholen. Hierdoor; 

 Heeft De Kring een nieuw gebouw met een nieuw schoolplein gekregen in De 

Vliegende Vennen. 

 Is het gebouw van De Brakken opnieuw gebouwd, met een mooi schoolplein, een 

mooie nieuwe gymzaal en een peuterspeelzaal. 

 Krijgt De Burgemeester van Mierloschool een grote renovatie en hebben ze een 

nieuw schoolplein dat samen met de kinderen en de buurt vormgegeven is. 

 Zijn de plannen voor nieuwbouw van De Wildschut in Gilze vergevorderd. 

 Is de Prinsenbosschool opnieuw gebouwd met semipermanente lokalen. 
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 Er valt nog meer te doen. De Vijf Eiken heeft te weinig ruimte om alle klassen passend te 

kunnen huisvesten. Daarom huren ze nu een extra gebouw. Wij vinden dat het 

uitgangspunt moet zijn: één school, één gebouw. Daarom willen we extra permanente 

lokalen bij deze school. 

 Ouder moeten de school kunnen kiezen die ze willen. Als gemeente leggen we daarom 

geen leerlingenstop op. We zorgen voor goede huisvesting voor alle scholen.  

 Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind veilig met de fiets of auto af te 

zetten bij de scholen. Wij willen voldoende parkeerplaatsen om kinderen af te zetten en 

de stoepen die breed genoeg zijn om met de fiets te kunnen wachten.  

 De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben een 

belangrijke signaalfunctie als ze merken dat de gezondheid van het kind in gevaar komt, 

bijvoorbeeld door huiselijk geweld. We zorgen dat de scholen hiervoor één 

contactpersoon hebben bij het sociaal team. 

 De eerste taak van een school is zorgen voor goed onderwijs. Maar daarnaast is de 

school ook een sociale ontmoetingsplaats. Daarom is er ruimte voor muziek, sport en 

cultuur. 

 Naar school gaan is belangrijk. We handhaven de leerplicht daarom actief. 

 Nederlands spreken is een voorwaarde om succesvol mee te kunnen doen. Een taal 

leren doe je het makkelijkst als je jong bent. We zetten ons in om taalachterstanden bij 

jonge kinderen weg te werken. Dat begint al op de peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijven. 

 Niet iedereen kan zelf op school komen of gebracht worden. Daarom vergoeden we 

vervoer naar het dichtstbijzijnde en passende speciaal onderwijs als dit de beste 

oplossing voor het kind is. Maar we vergoeden geen vervoer voor leerlingen die om 

religieuze redenen naar een bepaalde school willen. 

 Bewegen is belangrijk. Kinderen moeten binnen 750 meter van hun school gymles 

kunnen krijgen. Met de nieuwe binnensportaccommodatie die de Margriethal vervangt en 

een uitgebreide renovatie van Achter de Tuintjes, hebben alle scholen in onze gemeente 

goede ruimten om te sporten. 

 De norm van 750 meter die geldt voor sportzalen bij scholen, gaat ook gelden voor 

dependances van scholen. Want het is niet uit te leggen dat we hiervoor nu een norm 

van 2000 meter hanteren. De gemeente moet dezelfde normen voor afstand tot 

sportzalen en dependances gebruiken. 

Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En soms hebben ze daar ondersteuning 

bij nodig. Wij zorgen daarvoor. Soms met hulp van familie, buren en vrijwilligers. En soms 

staan er professionele medewerkers klaar voor de liefdevolle hulp en zorg die je nodig hebt. 

 

 Soms zijn de regels voor de juiste hulp moeilijk te doorgronden. Wij proberen deze zo 

simpel mogelijk te houden, maar dat kan niet altijd. Daarom bieden we de mogelijkheid 

om gratis, onafhankelijke hulp bij het aanvragen van zorg te krijgen. 

 We willen allemaal goede en liefdevolle zorg. Maar we willen ook dat zorgverleners tijd 

hebben om daadwerkelijk die zorg te verlenen. Te vaak zijn ze nog bezig met het invullen 

van formulieren. We zorgen voor efficiënte en effectieve controles en voor 

verantwoording naar mate. 
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 We willen dat zorgverleners samen werken en onderling goed afstemmen. We doen dat 

volgens het principe: één gezin, één plan, één aanspreekpunt. 

 Wij stimuleren waar mogelijk eigen keuzes in zorg. De eerstelijns hulpverleners mogen in 

overleg met hun cliënt de zorg inrichten. 

 Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk. Wij staan daarom mantelzorgers bij zodat ze 

niet overbelast raken. Het lokale mantelzorgcompliment blijft daarom bestaan. Ook het 

lokale steunpunt mantelzorg is van grote waarde. 

 Ouderen hebben bovengemiddeld last van het vuurwerk met oud- en nieuw. Daarom 

willen we tijdens oud en nieuw een vuurwerkverbod in de omgeving van Vita Rijen en 

zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze. 

 Wij hebben in onze gemeente de Blijverslening ingevoerd. Hierdoor kunnen mensen ook 

op hogere leeftijd nog geld lenen om langer in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. 

Bijvoorbeeld door op de begane grond een slaap- en badkamer te bouwen. 

 Als je langer thuis wilt blijven wonen is het ook belangrijk dat je ook je huis uit durft om 

een boodschap te doen of om andere mensen te ontmoeten. Te vaak horen we dat 

mensen dat niet durven, omdat de stoepen en straten slecht onderhouden zijn. Dit kan 

tot ongelukken leiden. We zorgen daarom dat de stoepen en straten schoon, heel en 

veilig zijn. 

 Als mensen niet zelf met het Openbaar Vervoer kunnen reizen als gevolg van een 

beperking, zorgen we voor vervoer. Dit doen we met buurgemeenten in Regiovervoer 

Midden-Brabant. 

 Door het vervoer van ouderen, kinderen en mensen met een handicap slim te 

combineren, kan dat duurzamer en goedkoper uitgevoerd worden. 

 De gemeente geeft elk jaar veel geld uit aan zorg. Maar soms vragen we ook van de 

mensen die zorg krijgen om een redelijke eigen bijdrage die niet afhankelijk is van 

inkomen of vermogen.  

 De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg tot 18 jaar. Maar dat iemand 18 

wordt, betekent niet dat alle problemen dan opgelost zijn. Daarom willen we kijken of het 

mogelijk is om passende zorg te verlenen totdat iemand 23 jaar is. 

 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten in onze vier dorpen.  

 

 We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in sport door bijvoorbeeld: 

 Een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in Rijen te bouwen 

 De algen op de hockeyvelden te verwijderen. 

 Het hoofdveld bij VV Gilze om te bouwen naar kunstgras. 

 Een nieuwe sportzaal bij De Brakken te bouwen 

 Mee te werken aan de verplaatsing van TC Gilze. 

 De sportzaal aan de Mgr. Ariënstraat is op en wordt in 2018 gesloopt. 

 De komende jaren vervangen of renoveren we de sportvelden die daarvoor in 

aanmerking komen. 

 We investeren in de binnensport in Gilze. Met Achter de Tuintjes en de sportzaal in De 

Schakel heeft Gilze op papier voldoende ruimte  voor scholen en binnensportclubs. Maar 

we willen wel Achter de Tuintjes goed renoveren om nog beter aan te sluiten bij de 

bestaande wensen van de gebruikers.  
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 Binnenkort is Sportcomplex Den Butter gereed. We moeten dan ook op zoek naar een 

toekomst voor de locatie van zwembad Tropical en de Margriethal in Rijen. We willen dit 

samen met de buurtbewoners vormgeven. Uitgangspunten zijn: 

 het behoud van het groene karakter van de buurt; 

 het realiseren van een sportzaal voor de BvM en de Vijf Eiken die ook gebruikt 

kan worden als trainingslocaties voor verenigingen. 

 het bouwen van nieuwe woningen. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De buurtsportcoaches zijn hierbij 

nodig. 

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij de bouw van Sportcomplex 

Den Butter hebben we hier specifiek aandacht voor gevraagd. Zo komt er een tillift in het 

zwembad.  

 We vieren de sportprestaties van onze sporters en sportteams. Daarom organiseren we 

een gemeentelijke huldiging van kampioenen. 

Recreatie, kunst en cultuur, en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Voor ons 

zijn het behoud van monumenten, de groene structuur van onze gemeente en 

cultuuronderwijs belangrijk. Gilze en Rijen ligt midden tussen groene gebieden. De dorpen 

zijn echter grijs. 

 

 Groen en recreatie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand 

gaan. We willen dat de natuur toegankelijk is voor recreatie. Samen met ondernemers 

stimuleren we verdere ontwikkeling van recreatie in de omgeving.  

 We bieden bedrijven kansen voor uitbreiding van toerisme door duurzaam ondernemen 

zodat zij meehelpen om natuur en milieu te beschermen.  

 We hebben in onze vier dorpen een groot aantal beeldbepalende gebouwen. We willen 

die parels niet kwijt. Daarom beschermen we deze gebouwen, maar wel op een manier 

dat een gebouw ook nog gebruikt kan worden. De renovatie van Villa Mol in Gilze is hier 

een prachtig voorbeeld van. 

 Ook het recent herontdekte Kamp Rijen van koning Willem I past als  militair erfgoed 

goed in dit concept. Het kan vanuit bestaande budgetten worden opgenomen in de fiets- 

en wandelroutes die de gemeente al rijk is. 

 Door al deze initiatieven worden onze vier dorpen ook leukere dorpen om te bezoeken. 

We bouwen de komende jaren het concept van Toerlezjoere verder uit. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. 

Daarom willen we dat scholen ook aandacht besteden aan kunst en cultuur. 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, de 

geschiedenis en cultuur van onze gemeente kennen. Daarbij horen ook cultuur-

historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, carnaval, de kermissen en de 

(jaar)markten. 

 We spreken regelmatig met de organisatoren van evenementen in onze vier dorpen. 

Waar mogelijk helpen we ze door de regels eenvoudig te houden. Uitgangspunt is daarbij 

wel dat de veiligheid gewaarborgd is en de overlast beperkt blijft. 
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 We willen dat evenementenvergunningen digitaal aangevraagd kunnen worden. Een 

vergunning wordt binnen enkele weken na de aanvraag verleend. Zo weet iedereen tijdig 

waar ze aan toe zijn. 

 We plaatsen regelmatig kunst in de openbare ruimte. De keuze voor kunst mag niet 

politiek zijn. Daarom laten we ons adviseren door de Kunstcommissie. 

 Culturele centra hebben een commercieel beleid dat past bij de doelgroep. We willen de 

culturele centra niet verder privatiseren.  

 Bij de culturele centra is voldoende parkeergelegenheid zodat we overlast voor de buren 

beperken. Daarom willen we bij De Boodschap een extra parkeerterrein aanleggen aan 

de Mgr. Ariënsstraat waar nu nog de sportzaal staat tot er woningen gebouwd gaan 

worden. 

 In Rijen is een grote Turkse gemeenschap. We bevorderen verdere samenwerking met 

de Turkse organisaties in onze gemeente via sport en cultuur.  

 
Het is in Nederland, en zeker in Gilze en Rijen, normaal dat we mensen opvangen die uit 

oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun 

thuisland. We sluiten niemand uit. Er zijn in onze vier dorpen heel veel nieuwkomers die hun 

eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn. Dat hebben ze zelf gedaan. Zij hebben de 

kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij verwachten dat ook van anderen. 

 

 In onze vier dorpen kan iedereen gewoon zichzelf zijn, ongeacht afkomst, geaardheid, 

geloof, geslacht of handicap. We zijn daarom alert in het voorkomen en bestrijden van 

discriminatie. 

 We hebben in Gilze een groot asielzoekerscentrum (AZC) en willen dit behouden. Wel 

willen we dat het COA snel alle gebouwen renoveert. Maar er mag geen aanmeldfunctie 

in Gilze komen. 

 We dragen actief bij aan overleg en een goede verstandhouding tussen het AZC en de 

omwonenden. 

 We willen ook dat statushouders goed integreren. We moeten statushouders opvangen 

in onze vier dorpen maar wel naar draagkracht. We verdelen de statushouders daarom 

over onze vier dorpen. Gilze heeft hierbij de afgelopen jaren al veel gedaan en daarom 

kijken we nu eerst naar de andere dorpen. 

 Als er statushouders in een buurt komen wonen, overleggen we met de bewoners en 

maken goede afspraken met ze, ook voor de lange termijn. 

 Zolang nieuwkomers in onze vier dorpen zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze 

zelf de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Dat is hun eigen 

verantwoordelijkheid. Als ze geen Nederlands willen leren, nemen we passende 

maatregelen. 

 Iedereen die kan werken, werkt. We overleggen met lokale en regionale ondernemers 

om ook nieuwkomers aan werk te krijgen en te houden. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. Dus geen bed, bad en 

brood in Gilze en Rijen.  
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We verwachten dat de gemeente de dienstverlening voor inwoners en ondernemers van 

onze vier dorpen op orde heeft en met zijn tijd mee gaat. Als de digitale dienstverlening op 

orde is houden we meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend 

dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze 

zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Digitalisering van producten en diensten heeft voor 

ons daarom een hoge prioriteit. Maar ook voor mensen zonder internet, is de gemeente 

bereikbaar. 

 

 We willen een gemeente die bereikbaar is. Dat kan via WhatsApp, Facebook, Twitter en 

e-mail maar zeker ook telefonisch.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 Als je contact hebt met mensen van de gemeente wordt er met je meegedacht. De 

gemeente is er voor de inwoners en ondernemers van onze vier dorpen. 

 We willen de gemeentebalies zoveel mogelijk in de centra van Gilze en Rijen hebben. Je 

kan daar meer dan nu ook buiten de kantooruren terecht. 

 Een afspraak met mensen van de gemeente kan ook thuis of op een bedrijf plaatsvinden. 

 De gemeentelijke ICT is klantvriendelijk en veilig.  

 De gemeente gaat goed om met persoonsgegevens en waarborgt de privacy van onze 

inwoners. 

 We willen het hogere tarief dat geldt voor vervanging van een gestolen rijbewijs of 

identiteitsbewijs afschaffen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 

door hardwerkende inwoners van onze vier dorpen opgebracht. Dit geld moet daarom 

verstandig en doelgericht worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld 

aan wordt uitgegeven. 

 

 We vragen zo weinig mogelijk geld van de inwoners van onze vier dorpen. We zijn 

daarom daar waar dat kan voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en 

ondernemingen.  

 We vinden het niet meer uit te leggen dat alleen voor het houden van honden een aparte 

belasting betaald moet worden. We schaffen daarom de hondenbelasting af, maar treden 

streng op tegen overlast door honden en andere dieren. 

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Daarbij betaalt de 

aanvrager alleen de kosten die de gemeente daadwerkelijk maakt.  

 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. We worden niet blij van 

belastingverhogingen en kijken altijd of we de woonlasten kunnen verlagen.  

 We handhaven de toeristenbelasting op basis van daadwerkelijke overnachtingen zoals 

door de exploitanten vastgelegd wordt in de nachtregisters. We zorgen dat het geld dat 
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we met deze belasting ophalen, inzetten voor het behouden en verbeteren van de 

recreatieve voorzieningen in onze vier dorpen en het buitengebied. 

 We gaan goed om met het geld dat de gemeente van de inwoners krijgt. Daarom is een 

goede financiële huishouding erg belangrijk.  

 We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven 

hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: 

inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.  

 We vinden dat de gemeente transparant moet zijn waar geld vandaan komt en 

waar geld naar toe gaat. Er is een openbaar subsidieregister waarin alle subsidies 

die de gemeente geeft, terug te vinden zijn. 

 Wij zijn kritisch op de schulden die we als gemeente hebben en de leningen die 

we daarvoor aangaan. Wij schuiven geen schulden door naar volgende 

generaties. 

 We sparen voor slechte tijden. We zorgen dat we als gemeente een goed 

weerstandsvermogen hebben. Dat betekent dat als het onverhoopt tegen zit, we 

de belastingen toch laag kunnen houden. 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan omdat een regel 

die eenmaal is ingevoerd het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 

tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 

oftewel horizonbepalingen invoeren. 

We vinden het belangrijk dat we samenwerken met andere gemeenten voor onder meer 

goede zorg, bereikbaarheid en werkgelegenheid. 

 

 Het is belangrijk dat we over de gemeentegrens heen kijken. Gemeentelijke taken kan de 

gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel 

wordt behaald. 

 Bij elke regionale samenwerking waarborgen we het behoud van het eigen karakter van 

onze vier dorpen en het buitengebied. 

 We werken goed samen met Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en de gemeenten in Midden 

Brabant. 

 Als Gilze en Rijen dragen we een groot deel van de kosten van de ambtelijke 

samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Als we deze verdeelsleutel in de 

komende jaren gaan herzien, mag die niet alleen gebaseerd worden op inwoneraantal, 

maar wordt ook gekeken naar de hoeveelheid werk de ambtenaren verrichten voor de 

verschillende gemeenten.  

 We sluiten onze ogen niet voor toekomstige ontwikkelingen. We willen in staat blijven om 

goede dingen te blijven doen voor de inwoners van onze vier dorpen. Een bestuurlijke 

fusie met andere gemeenten is voor ons geen doel op zich, maar als de voordelen 

aantoonbaar zijn staan we hiervoor open. Maar dat werkt alleen als de andere 

gemeenten ook willen en met behoud van het eigen karakter van onze vier dorpen en het 

buitengebied. 

 


