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                                                    Vastgesteld 23 december 2021 

 Verkiezingsprogramma  

Groen Gilze en Rijen 2022-2026 
Niet links          niet rechts 

              maar  GROEN 

 

Beste lezer, van harte welkom.  
In dit document leest u hoe de jongste actieve partij van onze gemeente een gezonde bijdrage wil leveren aan 
onze gemeente en haar inwoners. Groen Gilze en Rijen (hierna Groen Gilze Rijen) is een partij met idealen, wij 
streven naar een groene, sociale en gezonde gemeente. Dit doen we voor onze inwoners, onze kinderen en 
kleinkinderen. Denkend aan nu en de toekomst, gezondheid en het welzijn van mensen. Ons doel is een 
aantrekkelijke en leefbare gemeente. 
Hoe?  
 
Groen Gilze Rijen heeft drie uitgangspunten die onderling samenhangen: natuur, milieu en economie. Met een 
samenvattend kernpunt: leefbaarheid. 
 

Groen Gilze Rijen richt zich dus op groene economie en vervoer, op natuur, milieu en ruimtelijke omgeving, op 
de relatie woningbouw en gezondheid, op activiteiten voor jeugd en senioren, en dat alles natuurlijk in relatie 
met de financiën.  
 
We weten dat het traditionele economische model nauwelijks nog voldoet. De ontwikkelingen in de 
leefomgeving vragen om een andere aanpak. De vrije markt is een krachtig en dominant concept, maar het is 
achterhaald als het om klimaat, milieu en natuur in balans brengen gaat. 
 
In Gilze en Rijen vinden we er de voorbeelden van. Men is plannen aan het maken voor een overbodige auto-
te-gast-tunnel In de Spoorzone. Een project dat nu al miljoenen meer gaat kosten dan er is begroot en 
afgesproken. Wij kiezen voor een fiets-voetgangerstunnel vanwege de veiligheid.  
 
Er wordt nog steeds ongebreideld bomen gekapt, maar herplanten ho maar! Er zijn plannen in de maak voor 
woningbouw in de buurt van locaties waar de gezondheid wordt bedreigd (Tussen de Leijen). Allemaal 
beleidsvoornemens waar de burger er niet toe doet, die plannen raken de inwoners direct in de portemonnee.  
 
Groen Gilze Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor de volgende 
generaties. 

 
Uitgangspunten: Natuur, milieu en economie → leefbaarheid  
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Inhoud 
 
Dit verkiezingsprogramma is zo opgesteld dat u als lezer snel kunt zoeken naar onderwerpen die u het meest 
aan het hart gaan. Vanuit onze hoofdthema’s Natuur, milieu en economie hebben we 6 thema’s uitgewerkt. 
Achter de uitgewerkte onderwerpen staat het nummer van de bladzijde. Zo kunt u snel naar het onderwerp 
van uw interesse.  
In het laatste thema ‘Lokaal en actueel’ vindt u de concrete en lokale onderwerpen die wij graag zouden willen 
uitvoeren.  
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Hoofdthema Natuur 
 
We zeggen niets nieuws als we schrijven dat ons klimaat verandert. Wat we zien zijn geen incidenten meer, 
maar serieuze zaken, van smeltend permafrost tot bosbranden, van overstromingen tot extreme droogte. 
 
De gemeente Gilze en Rijen heeft gelukkig in haar omgeving nog veel natuur. Ook al ligt dat niet altijd op eigen 
grondgebied, het is wel zaak daar zuinig op te zijn. Van de Chaamse bosschen, via Klein Zwitserland naar de 
Boswachterij Dorst, is een fietstocht waard. Ook de wijdse vergezichten, richting Alphen-Chaam, en bij de 
Steenovense baan en het Broek richting Tilburg sieren de omgeving. 
 
De landschappelijke waarden, of natuurwaarden, geven uitdrukking aan de steeds belangrijker wordende 
biodiversiteit. In de natuur voorkomende soortenrijkdom is veel belangrijker dan we beseffen. Ook daar zijn 
kleine initiatieven belangrijk. Een aantal jaren geleden zorgden vrijwilligers voor de bermen in het Broek, dan 
zag je de kleurenpracht als je langs fietste. Dat beleid werd de das omgedaan. Kleinschalige initiatieven dienen 
veel meer aandacht te krijgen. Het Wilhelminaplein in Rijen kan omzoomd worden met schaduwrijke bomen.  
 
Biodiversiteit is ook een noodzakelijke voorwaarde voor de niet-industriële landbouw. De maatregelen dienen 
gericht te zijn op het herstellen van de balans tussen voedselproductie en natuur en milieu. We zullen moeten 
leren veel meer integraal te denken. We onderschatten de invloed van de huidige agrarische monocultuur In 
Brabant.  
 
Twee voorbeelden:  

- een groot gedeelte van onze medicijnen tegen kanker zijn afkomstig uit de natuur.  
- En wat te denken van schoon water? Kunnen we van brak water drinkwater maken? Ook hier spelen 

innovatieve (vernieuwende) ideeën een rol. Biodiversiteit richt zich op de natuurlijke hulpbronnen, en 
die maken dat wij kunnen leven.  

 
Het Brabantse landschap dient een nieuwe toekomst te krijgen. Neem het voorbeeld van het Groene Woud: 
door consequent politiek handelen is daar fraaie natuur ontstaan.   
 
Met het Groenplan willen we voor 2026 voor elk huishouden een boom gepland hebben. Dit zijn 11.000 
bomen. Deels een inhaalslag, deels als uitbreiding om het lokale klimaat te versterken. Rijen-Oost en Hulten 
lenen zich daar uitstekend voor. Een buffer voor de verdozing die bij Wijkevoort gaat plaatvinden en een 
onderstreping van onze autonomie als gemeente. Hiermee kunnen we de groei van Tilburg in westelijke 
richting tegenhouden. 
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Hoofdthema Milieu 
 
De oorzaak van de klimaatveranderingen ligt in feit 
wat wij als mensen collectief doen. Overheid, 
bedrijven en inwoners zullen de handen ineen 
moeten slaan, gezamenlijke verantwoordelijkheid 
dragen voor de leefomgeving. De overheid zal meer 
richting moeten geven aan wat in het complexe veld 
van natuur, milieu en economie moet veranderen. 
Geen eindeloze gedoogconstructies, geen 
milieubelastende vergunningen meer afgeven. En 
tonen dat het ernst is met klimaataanpassingen.     
 
 
 
 
De klimaataanpassingen zullen we vooral richten op onze eigen omgeving. Met name in de ruimtelijke ordening 
liggen kansen om onze toenemende afhankelijkheid van elektriciteit en ICT-netwerken beter te waarborgen. 
Wij denken aan het klimaatbestendig maken van het woon- en werkgebied. Hierbij kan een actualisatie van de 
APV (Algemene Politie Verordening) van dienst zijn.   
 
Al eerder schreven wij over het project Herenboeren, een voorbeeld van een radicaal andere landbouw, of te 
wel op weg naar een duurzaam voedselsysteem. We zijn op zoek naar een balans, waar mens, dier en natuur 
een geheel vormen. In sommige oudere straten van onze kernen, kun je het nog zien: moestuinen. Zorgen voor 
je eigen voedsel, in aansluiting op wat de omgeving aan mogelijkheden biedt. Bij vrijkomende percelen zou de 
gemeente meer vindingrijkheid moeten tonen, dat betekent dat er een groenere focus op de economische 
investeringen gelegd zal moeten worden. In het buitengebied regionale klimaattoepassingen introduceren: 
wadi’s (greppel om regenwater in de grond te laten?) aanleggen om verdroging van de bodem tegen te gaan. 
Meer beleidsmatige aandacht voor klimaatbuffers, o.a. meer beschermende maatregelen voor het gebruik van 
grondwater binnen de gemeente. Ontwerpen van een gemeentelijke omgevingsverordening.    
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Hoofdthema Economie 
 
Lokale economie staat natuurlijk niet los van regionale, nationale en internationale ontwikkelingen. De globale 
pandemiecrisis van 2020 zal meer effect hebben dan we nu kunnen voorzien, maar duidelijk is dat veel 
economische veranderingen zullen samenhangen met wijzigingen in het economische systeem. Hoeveel 
bedrijven in Gilze en Rijen hebben internationale banden?  Of zijn afhankelijk van die economische 
systeemveranderingen? Wij willen een grondige marktanalyse van de lokale impact. Op die manier kunnen we 
een betere kijk krijgen op het vestigingsklimaat. Zo kunnen we zorgen voor de noodzakelijke faciliterende 
lokale overheidsmaatregelen. Dus niet enkel het vertrouwde recept: eenvoudige vergunningsvoorwaarden 
creëren, maar meer aandacht voor het aantrekken van innovatieve richtingen. Zo willen wij bijvoorbeeld de 
allure van het Crown Bussiness Center herstellen en het tot een echte HighTech-campus laten evolueren.  Dit 
komt ook andere bedrijven ten goede. 
 

 
 
 
Een ander belangrijk facet van economische ontwikkeling heeft te maken met veranderingen in natuur en 
milieu. Klimaatadaptatie, biodiversiteit, stikstofcrisis en circulair zijn de sleutelwoorden geworden van het 
groene beleid. De complexiteit van de in elkaar overvloeiende processen is bijna herkenbaar in onze eigen 
natuurlijke omgeving. Een zorgvuldige omgang met natuur en vraagt een behoorlijke gemeenschappelijke 
inzet, dat begint al in ons eigen dorp, onze eigen straat. De gemeentelijke overheid heeft veel invloed op de 
ruimtelijke inrichting van de kernen. Een belangrijk instrument voor de nabije toekomst is aanpassing van de 
ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende nieuwe Omgevingswet.  
 
Ruimtelijke ordening is een breed terrein. Wij hebben gekozen voor vijf speerpunten:  
 

1. Tegengaan van intensieve veeteelt in woonomgevingen. 
2. Moratorium voor geiten en kippen handhaven en continueren. Ten behoeve van de gezondheid. 
3. Geen agrofood-industrie in Rijen-Oost. 
4. Geen zonneweides op kostbare landbouwgrond in Gilze.   
5. Uitbouwen van Crown business center als High-Tech-campus 

 
 
Lokale bedrijvigheid gaat in wezen om samenhang tussen wonen, werken en recreëren na te streven. 
Belangrijk vanuit gemeentelijk perspectief is de onderscheidende sectoren – agrarisch, transport, 
bouwnijverheid, dienstverlening, detailhandel, recreatie en toerisme – in een regionaal ontwikkelingskader te 
zetten.    
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Om die samenhang te waarborgen dienen de Basisvoorzieningen op peil gebracht te worden. Wat betekent 
dat? Bijvoorbeeld dat er grondig met burgers nagedacht wordt of wij wel op dit moment van het gas af 
moeten? In onze visie is het ‘van het gas af gaan’ nu nog een onvoldragen idee. Het moet haalbaar en 
betaalbaar zijn. Wellicht voor een paar nieuwbouwprojecten als experiment uit te voeren, maar de 
meerderheid van onze woningbouw en bedrijven is daar onder de huidige technologische praktijk ongeschikt 
voor. Maar ook dat we zoveel mogelijk schone industrie proberen aan te trekken in Gilze en Rijen, dat 
stimuleren we met goede vestigingsfaciliteiten.  
 
In de regio samenwerken met gemeenten die streven naar minder giftig treinvervoer door Brabant laten rijden, 
door de lobby te verstevigen om het gebruik van de Betuweroute af te dwingen. Spreiding om de veiligheid te 
verhogen. 
 
In de gezondheidssfeer nemen we eveneens drie punten waar we onze aandacht op richten: Gezondheid, 
werkomstandigheden en Covid19-beleid. Daarnaast vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om de 
Geluidsoverlast te verminderen. Gezondheidsvoorzieningen op peil houden.  
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Thema Klimaat 
 

Klimaat: Natuur 

Groenplan  
 
Het aantal bomen in onze gemeente neemt steeds verder af. Vooral in het (nieuwe) stedelijk gebied is de 
afname het sterkst. En juist in het stedelijk gebied zijn bomen van essentieel belang: ze zorgen voor zuurstof en 
zuiveren de lucht, ze vangen water op, verhogen de biodiversiteit, zijn stress verlagend en zorgen voor koelte 
tijdens hittegolven. 
 
Dus moeten er bomen bij! 
 
Wat hebben we daarvoor nodig? Een lokaal Deltaplan voor het aanplanten van bomen. Een plan waarin, 
rekening houdend met het plantseizoen, precies aangeven wordt waar, wanneer, hoe en welke soort bomen 
geplaatst worden. Er is zelfs computersoftware - i-tree methode - beschikbaar waarmee per boomsoort 
schaduwwerking, regenwaterregulering en afvang van verontreinigde stoffen berekend kunnen worden. Vooral 
dat laatste is een belangrijk gegeven, want bomen gaan die reiniging van schadelijke stoffen pas na hun 32ste 
levensjaar volop gebruiken. Juist oudere bomen kunnen fijnstof – uitermate slecht voor de gezondheid – 
efficiënt uit de lucht filteren. Het kappen van volwassen bomen verslechtert de groenbalans meer dan we 
dachten. We schieten niets op met de huidige methode van bomenonderzoek: de dikte meten en een beetje 
op de bast kloppen. 
 
Groen Gilze Rijen wil dat er een Deltaplan voor elfduizend bomen opgesteld wordt, en dat het plan binnen vier 
jaar gerealiseerd wordt. Dus een omgekeerde beleidskeuze: niet de nadruk op kappen, ook niet sluipenderwijs, 
maar de nadruk op aanplanten. 
Dat plan kost geld, dat weten wij ook, maar klimaataanpassingen zijn de komende decennia belangrijker dan 
asfalt aanleggen. Groen Gilze Rijen kiest voor een praktische en concrete aanpak. Bovendien zijn voor grote 
groenprojecten bij de provincie veel subsidies te verkrijgen. 

  

 
 

- Structureel onderhoud van al het groen binnen de gemeente, zoals: bomen, struiken, parken, 
plantsoenen, (gras)velden, bermen. 

- Aanleg groene buffers in het buitengebied 
- Samenwerking met natuurverenigingen 
- Onderhoud vijvers 
- Weilanden inrichten als wandelgebied 
- Aanleggen van parkjes met beuken, platanen en iepen op plekken die nu niet gebruikt worden. 

Inventarisatie maken van de mogelijkheden. 
 

 
 
 

 



9 
 

Groen in Gilze 
Pleinen in Gilze, waar alleen gras staat en waar veel meer biodiversiteit zou kunnen worden aangelegd, zouden 
door middel van insectenrijke bloemperken en struiken een groene uitstraling kunnen krijgen. Twee 
voorbeelden: de Alphenseweg, die pas opnieuw is ingericht, wordt door de Senioren gezien als een juweeltje 
zowel voor mens en dier (egeltjes) als insecten en vogels.  
 
Een ander voorbeeld is de Lange Wagenstraat met struweel en bloemen. De grasvelden alleen met een boom 
en verder niks en al die recht toe rechtaan blokken rondom en tussen bomen in veel straten zouden veel 
mooier aangelegd kunnen worden met bloemrijke planten en struweel. Dit is een verrijking van de 
biodiversiteit en ook de mens zou hier veel plezier aan beleven. Het is een lust voor het oog al die 
kleurenpracht en al die zoemende insecten. De grasvelden kun je verrijken met struweel, bloemrijke planten, 
maar ook hier en daar of in blokken laagstamfruitboompjes of mini pluktuintjes, leuk voor de jeugd .  
 
Suggesties van de inwoners van Gilze  
 
De mogelijkheid onderzoeken of de jeugd niet meer betrokken kan worden bij het groenbeleid. Dit zou je 
kunnen uitbreiden met naamplaatjes van de planten en bomen.  Jonge mensen zijn nieuwsgierig van aard. 
Basiskennis bijbrengen door namen van planten en bomen op een bordje te vermelden is een kleine moeite. 
 

Naar groene pleinen en straten 
 
Enkele pleinen in Gilze die als kleine groenprojecten kunnen dienen: Pastoor van Limbergenplein, Pastoor Van 
Dijkplein, Vreugdendaal, Windvang, Hofstad, Eikhof, Den Dries Draaiboom, Plein aan Hoevenaarsstraat, 
Hubertusveld  
 
Enkele straten: Van Heinsbergstraat tussen de bomen, in plaats van bestaande blokken ( bv. mini 
vlinderstruiken ) op grasvelden (eventueel een fruitboompje)  
Mr. Schrauwenstraat tussen de bomen bloemenperken maken in plaats van tegels, Wildschut tussen ventweg 
en straat Lochtstraat in de grasvelden, Groenvoort in de grasvelden, Ridderstraat in plaats van blokken groen 
bloemrijke blokken, Van Petersheimstraat in plaats van alleen maar gras, Weth. Van de Wildenbergstraat 
tussen de bomen, Burg. Molstraat in plaats van de rechte blokken nu (zoals op veel plekken het geval is).  
 
Groen in Rijen 
Rijen is het meest verstedelijkte dorp binnen onze gemeente. Er zijn diverse straten waar zeer weinig groen 
aanwezig is. Om hittestress te beperken dient er in Rijen extra geïnvesteerd te worden in groen. Een goed 
(fout) voorbeeld is het Architect Aartsplein. Ook is het achterstallig onderhoud van groen groot, waardoor 
overlast ervaren wordt. Er zal een plan moeten komen om het groen goed te onderhouden. Waar onderhoud 
geen oplossing meer biedt, zal stapsgewijs het groen terplekke vervangen moeten worden.  
 

- Parklandschap in Rijen-Oost ontwikkelen, aansluiten bij Landschapspark Pauwels. 
- Gebied rond de waterzuivering verder vergroenen.  
- Winkelgebied de Laverije met een paar platanen verrijken. 
- Architect Aartsplein van groen voorzien. 
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Klimaat: Milieu 

 

Afval op straat: We zien dat in onze gemeente vaker afval op straat ligt. We horen ook vanuit de gemeente dat 
afval nog niet zo goed wordt gescheiden.   Afvalinzameling: meer controles uitvoeren. Waar is de afvalcoach? 
Een hele slechte bezuiniging van de gemeente, De bewoners doen het al niet met de bladkorven laat staan met 
het huisafval. Lik op stuk beleid! Nu rijden er constant 4 personen van Diamant door de gemeente om het 
zwerfafval op te ruimen. 

 
Gelukkig zien we ook positieve initiatieven vanuit wijken en individuen waar de bewoners een rondje maken 

om zwerfvuil op te rapen.  

Hiervoor is bijvoorbeeld de app ‘Helemaal Groen’ ontwikkeld, daarop is te zien waar anderen zijn geweest om 

zwerfafval op te ruimen. 

Groen Gilze Rijen vindt dat dit soort initiatieven ondersteund moeten worden door de gemeente.  

Gezondheid versus vervuilende bedrijven 

Het komt steeds vaker in het nieuws. Vervuilende bedrijven die zich niets aantrekken van wet- en regelgeving 

en er mee wegkomen. Dit zorgt voor onrust in de omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de staalfabriek 

Tatasteel in IJmuiden. Tot nu kon die fabriek honderden malen meer vervuilende stoffen uitstoten dat wettelijk 

toegestaan. Met als gevolg dat omwonenden veel vaker ziek zijn dan gemiddeld.  

Daarom is het belangrijk dat bedrijven gehouden worden aan (milieu)wetgeving. 

In onze gemeente wordt hier te weinig naar gekeken en daar moet verandering in komen. De gezondheid van 

inwoners moet bovenaan komen te staan.  

Zo was er bijna een grote biomassafabriek in Gilze goedgekeurd. Doordat Groen Gilze Rijen dit openbaar heeft 

gemaakt, is er zo veel maatschappelijke onrust ontstaan dat het plan is afgeblazen. 

 

- Bedrijven worden gehouden aan milieuwetgeving. 
- Gezondheid van omwonenden komt bovenaan te staan. 
- Milieufraude moet sneller opgespoord en aangepakt worden. 
- Met milieufraudeurs wordt geen zaken meer gedaan. 
- Verbod op biomassacentrales.  
- Biologische landbouw stimuleren. 
- Geen uitbreiding of negatieve aanpassingen van intensieve veehouderijen toestaan. 
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Klimaat: Duurzaamheid 

Alle woningen moeten in 2050 van het aardgas af. Dit is een megaoperatie waar de gemeente Gilze en Rijen in 
het nadeel is. Door het militair vliegveld mogen geen windmolens in onze gemeente geplaatst worden. 
Daardoor zijn we weinig andere opties dan voor elektrische alternatieven te gaan, zoals zonnepanelen met 
warmtepompen. Zonnepanelen willen wij zo veel mogelijk op daken. Zonneparken op landbouwgrond is geen 
goed idee. Warmtepompen kunnen zowel op individueel niveau als voor woonblokken worden ingezet. We 
houden daarbij rekening met de bescherming van grondwater. Het is van belang dat een woning eerst goed 
geïsoleerd is om van het gas af te gaan. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat zelf te regelen en te 
betalen. Daarom moet de gemeente inzetten op faciliteren en voorfinancieren. Met het terugdringen van de 
energierekening wordt dan de lening terugbetaald. 
In onze visie moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zo duurzaam mogelijk van het gas af te gaan. Maar het 
moet wel betaalbaar zijn. zolang er nog forse ontwikkelingen zijn moeten we mensen niet verplicht op kosten 
jagen. Stap voor stap naar een duurzame toekomst. Wie er aan toe is wordt ondersteund.  Daarvoor willen wij 
een duurzaamheidfonds oprichten. Dit wordt gevuld met o.a. 5 euro per verkochte vierkante meter bouwgrond 
te storten.  

 

 
 
Door klimaatverandering wordt het weer extremer, warme dagen worden daardoor al snel heet en er komt 
meer wateroverlast door hevige regenbuien. Zeker in versteende woonwijken. Hier zijn duurzame maatregelen 
nodig om overlast tegen te gaan. Afkoppelen van water moet gepaard gaan met voldoende ruimte om dit 
water op te vangen. Hiervoor gebruiken we wadi’s. Dit zijn laagtes waar het water opgevangen wordt en de 
bodem in kan zakken. In wijken moet hiervoor plekken gevonden worden zodat er bij forse buien geen overlast 
komt. Uiteraard dient ook het riool aangepast te worden aan. 

- Zonnepanelen op daken met daarbij maatwerkregelingen voor degene die dit aantoonbaar niet 
kunnen betalen. 

- Eerst isoleren (en waar nodig voorfinancieren). 
- Afkoppelen water.  
- Verharde wegdelen zo veel mogelijk waterdoorlatend maken. 
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Thema Ruimte – Verkeer en Wonen 
 

Ruimte, verkeer en wonen/Ruimtelijke ordening 

 

Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid zijn onze belangrijkste peilers voor de thema’s in de buitenruimte. 
Mensen moeten het als plezierig ervaren om in onze gemeente te verblijven en te verplaatsen. Dit is nu zeker 
niet overal zo. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. Wij vinden dat de 
centra zo veel mogelijk autoluw gemaakt moeten worden. Dit vergroot de veiligheid en de beleving. Daarom 
moet er een rondweg in Gilze zuid komen en mag er geen autotunnel onder het spoor in Rijen komen (zie 
verder bij verkeer). 
 
Ruimtelijke ordening is een breed terrein. Wij hebben gekozen voor de volgende speerpunten:  
 

1. Tegengaan van intensieve veeteelt in woonomgevingen. 
2. Moratorium voor geiten en kippen handhaven en continueren. Ten behoeve van de gezondheid. 
3. Geen agrofood-industrie in Rijen-Oost. 
4. Geen zonneweides op kostbare landbouwgrond in Gilze.   
5. Uitbouwen van Crown business center als High-Tech-campus 

 

- Woningbouwlocaties (inbreiding voorrang). 
- Parklandschap het Broek (bomenplan). 
- Gezonde woonomgeving: 

a.       Meer oppervlakte voor groen, ook in het dorp tegen hittestress, wateroverlast. Goed 
voor biodiversiteit en gezondheid (stress verlagend). 
b.      Uitkopen van vervuilende bedrijven. 
c.       Geen woningen bouwen bij intensieve veehouderijen. 

- Invoeren van de inclusie. GGR wil toegankelijkheid voor jong en oud met en zonder handicap overal in 
de gemeenten . Ook in alle openbare ruimtes. 

- Straten en trottoirs op orde en toegankelijk voor iedereen. 
- Overal waar mogelijk regenwater afgekoppeld van riool. 
- Toegankelijke parkeerplaatsen in alle woonkernen. 
- Handhaven op (honden)poepoverlast. De baasjes die alles netjes opruimen moet je faciliteren met 

voldoende uitlaatplekken en blijvend stimuleren met zakjes en afvalbakken. 
- Blad moet overal op het juiste moment worden geruimd. 
- Beter onderhouden van openbare speelplaatsen en speeltuintjes. 
- Toegankelijke en voldoende parkeerplaatsen in alle woonkernen. 
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Ruimte, verkeer en wonen: Verkeer 
 

 
 

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat 
samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in.  
Speerpunten zijn: 

- Binnen de gehele bebouwde kom 30 km. 
- Binnen de gehele bebouwde kom voetgangers en fietsers in de voorrang. 
- Goede bereikbaarheid van de 4 kernen. 
- Rondweg Gilze zuid aanleggen. 
- Autoluw winkelcentrum met alleen bestemmingsverkeer voor ondernemers en bewoners. 
- Geen auto’s door de spoortunnel. 
- Gelijkwaardige kruispunten. 
- Doorgaand verkeer ontregelen door doodlopende en zigzaggende straten. 
- Veilige verkeersomgeving, zeker bij scholen en voor ouderen. 
- Raadhuisplein weer fietsvriendelijk. 
- Molenschot en Gilze eigen snelfietsroutes. 
- Meer veilige oversteekplaatsen bijvoorbeeld bij scholen en de station- en hoofdstraat. 

Ruimte, verkeer en wonen/Wonen 

Groen Gilze Rijen wil energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere 
industrie en energiezuiniger vervoer. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te 
isoleren en van zonnepanelen te voorzien. 

Wij vinden dat gezondheid van onze inwoners en voldoende groen in de omgeving, heel zwaar moet wegen in 
de afwegingen die de gemeente moet maken bij nieuwbouwprojecten. Milieucirkels dienen actief te worden 
gehandhaafd, en bestemmingsplannen dienen nu al getoetst te worden aan de Omgevingswet. Een gezonde 
leefomgeving is heel belangrijk. Daarom willen wij een speciale fietsenstalling voor de burgemeester en 
wethouder zodat ze ook met de fiets naar hun werk komen. 

 

- Wonen moet voor iedere inwoner betaalbaar zijn of het nu koop of huur is. Daarom wil Groen Gilze  
Rijen voor starters meer CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap) hiervoor willen wij een 
gedeelte van de beschikbare bouwgrond reserveren. En dit gedeeltelijk financieren met het loslaten 
van vaste prijzen voor bouwgrond. Meer bouwen naar behoeften voor jong en oud en arm en rijk. Met 
Leystromen goede afspraken maken over een optimale verdeling van het huurbestand. 
 

- Duurzaam bouwen wordt de standaard. Hiervoor is goede regelgeving in samenspraak met inwoners 
gewenst. Groen Gilze Rijen wil dat  iedereen mee kan doen dus arm en rijk. Voor bestaande koop en 
huur woningen starten we met optimaal isoleren. Verantwoord van het gas af waar het kan en 
financieel verantwoord is. 
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Thema Veiligheid en criminaliteit 
 

Veiligheid en criminaliteit 

Het is essentieel in het leven om je veilig te voelen en veilig te zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om te 
kunnen denken, doen en zeggen wat je wilt. Groen Gilze Rijen wil een gemeente die veilig is, want veiligheid is 
een basisbehoefte van ieder mens.  

 

Drugsoverlast en ondermijning 
Onze gemeente heeft helaas veel last van drugscriminaliteit en zien dat ondermijning steeds vaker zichtbaar 
wordt. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar het noodzakelijk is 
willen wij investeren in veiligheid. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat we investeren in Boa’s die ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar en 
aanspreekbaar zijn. Een goede relatie met inwoners is hierin van belang. 

Investeren in Boa’s 

Boa’s zijn voor de gemeente de belangrijkste uitvoerders van toezicht en handhaving. Zij werken samen, ook 
daar waar het gaat om drugs, met de politie. Het is belangrijk dat onze Boa’s goed zijn uitgerust en voldoende 
bagage hebben om de uitdagingen aan te kunnen. Daarom moeten we investeren in de Boa’s.   
Groen Gilze  Rijen wil graag ook toezicht in de avond en nacht.  
Dit ter preventie van criminaliteit zoals (auto)inbraken, diefstal, vernielingen en vanwege het feit dat 
drugactiviteiten vaak in de nacht plaatsvinden en natuurlijk de kortere (en dus snellere) lijnen naar de politie bij 
onraad.  
De verkrijgbaarheid van drugs (voor jongeren) willen we zo veel mogelijk bestrijden. Het openlijk dealen bij het 
sportpark is een doorn in het oog. Wij willen goede voorlichting en handhaving door boa’s in samenwerking 
met jongerenwerkers en politie.  

 

- Meer handhaving bij de (sport)parken om de veiligheid te verbeteren. 
- Overal duurzame (led)verlichting binnen de gemeente (geen donkere plekken meer in het dorp). 
- Aandacht voor veiligheid op bedrijventerreinen. 
- Handhaving ondermijning hetgeen begint bij een integer en weerbaar lokaal bestuur. 
- Handhaving op milieuvervuiling. 
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Thema Samenleving 

Samenleving/Zorg 

Seniorenbeleid 
Voor Groen Gilze Rijen hangt seniorenbeleid samen met leefbaarheid, bewegen, wonen en gezondheid. Als 
milieupartij hebben we vooral ingezet op het voorkomen van bedreigingen op het terrein van de gezondheid in 
onze directe leefomgeving. Dat betekende dat wij graag zien dat intensieve landbouw in de nabijheid van 
woningen teruggedrongen wordt, zodat daardoor fijnstof, CO2-uitstoot en stikstof zal afnemen. In grotere 
concentraties zijn deze stoffen schadelijk voor de mens. Dat biomassacentrales en mestfabrieken niet gevestigd 
worden binnen de grenzen van onze gemeente. Dat wij streven naar het ontwikkelen van een Deltaplan 
bomen. Vandaar dat wij de aandacht richten op natuur, milieu en economie.  
 
Gilze en Rijen bestaat uit vier dorpen die elk een eigen karakter hebben. In het seniorenbeleid dient daarom in 
onze ogen in hoge mate sprake te zijn van diversiteit in aanpak. Wie enkel kijkt naar de locaties waar senioren 
samenkomen, ziet al dat er grote verschillen zijn. Het gemeentelijk beleid is qua vestigingsvoorwaarden niet 
eenduidig geweest. Wij vinden bijvoorbeeld dat de Boodschap weer een gemeentelijk cultureel centrum dient 
te worden.  
 
Een paar concrete punten voor politieke invulling Seniorenbeleid: 
 

- Stimuleren van sociaal beschermd wonen. 
- Veel meer maatwerk introduceren. 
- Keuze van locatie is belangrijk: in de buurt van faciliteiten. 
- Differentiëren van woonvormen.  
- Aansluiten bij de eigen woonbehoeften van iedere gemeenschap. 
- Gelijkgestemden bij elkaar brengen. 
- Eenpersoonsregeling: een politiek moeilijke keuze. 

 

WMO en jeugdzorg 

Wij zien de noodzaak van de juiste inzet van gekwalificeerde specialisten én de inzet van coördinerende 

functionarissen. Teveel burgers die met hun gezinnen in ‘zwaar weer verkeren’ vallen nu qua zorgaanbod 

tussen de wal en het schip. Overzicht, korte lijnen en controle! Belangrijk is dat er een zo divers mogelijk 

aanbod is, ook van gespecialiseerde kleine zorgaanbieders. Mocht besloten worden aan te haken bij het 

inkoopbeleid van de “Hart van Brabant” gemeentes, dan is het raadzaam om te kijken of bundeling van de 

kleine zorgaanbieders mogelijk is. Kleine zorgaanbieders hebben minder overheadkosten dan grote aanbieders 

en kunnen daardoor goedkoper werken. 

- WMO: Regie in eigen hand en uitvoering door eigen ambtelijke organisatie doen. Alleen waar 
noodzakelijk is, meedoen aan gemeenschappelijke regelingen, anders niet. Dit is de enige manier om 
de controle te houden over de uitvoering en kosten mbt de WMO. 

- Jeugdzorg: Regie in eigen hand en uitvoering door eigen ambtelijke organisatie doen. Zware zorg altijd 
uitbesteden.  Alleen waar noodzakelijk is, meedoen aan gemeenschappelijke regelingen, anders niet. 
Dit is de enige manier om de controle te houden over de uitvoering en kosten mbt de Jeugdzorg 

- Meer activiteiten zowel binnen als buiten voor jong en oud. Deze activiteiten moeten voor iedereen 
toegankelijk zijn.  

- Hulpbehoevenden hebben recht op ondersteuning van de overheid. 
- Jongeren moeten mee kunnen doen in de maatschappij, zoals sporten en culturele activiteiten. Ze 

verdienen een eigen plek om te verblijven. (Niet in een open zeecontainer). 
 

Samenleving/Onderwijs 

- Structureel onderhoud met alle scholen. 
- Dashboard hoe scholen er voor staan, voor wat betreft: kwaliteit onderwijs, ontwikkeling en financiën 
- Laaggeletterdheid aanpakken. Dit is belangrijk voor deelname aan de maatschappij. 
- Verhogen van digitale vaardigheden. 
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Samenleving/Cultuur 

 

In verhouding tot de culturele centra van Gilze, Molenschot en Hulten loopt het bij De Boodschap te Rijen 
steeds stroever. Een cultureel centrum hoort een plek te zijn waar verenigingen en clubs worden gefaciliteerd 
in plaats van weggejaagd. Daarom dient De Boodschap weer een gemeentelijke instelling te worden en te 
functioneren als de huiskamer van het dorp. Het heeft onze voorkeur wanneer alle centra gemeentelijk 
eigendom worden. Zo voorkom je dat de centra te commercieel worden. Laagdrempelig en voor iedereen.  
 

- Herijking van de culturele centra waarbij het advies uit het rapport van BMC van juli 2019 ten volle in 
uitvoering wordt gebracht, inclusief het in eigendom nemen van De Boodschap. 

- Verantwoording en zeggenschap terugnemen over de culturele centra. 
- Meer geld ter beschikking stellen voor cultuur, dans en muziek. 
- Inrichting van buurthuizen. 

 

Samenleving/Sport en Verenigingen 

- (Sport)Verenigingen vervullen een sociaal maatschappelijke taak en dienen op dat punt meer 
erkenning te krijgen. Sport levert meer op dan alleen een gezond lichaam; het zorgt voor gezondheid, 
sociale cohesie en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen. 

- Periodiek onderhoud met de sportclubs en verenigingen. 
- Wij willen een goed sportbeleidsplan dat is samengesteld en akkoord bevonden door alle 

sportverenigingen. 
- Goed en periodiek onderhoud van de sportparken. 
- Duurzaam maken van alle sportparken. 
- Sport toegankelijk maken voor iedereen. 
- Ondersteuning die nodig is om de vereniging gezond te maken en houden. Dit is maatwerk en 

vormvrij. 
- Loods voor zelfbouwers van carnavalwagens. 
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Thema Economie en Financiën 
 

Economie en financiën/Economie 

Onze ondernemers zijn hardwerkende mensen die een belangrijke rol spelen in het draaiende houden van onze 
gemeente. Daarom moet de gemeente deze ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen, maar ook 
stimuleren om naar een duurzame en circulaire economie te transformeren. Dit is nodig om 
toekomstbestendig te zijn. Ook is het belangrijk om een betrouwbare overheid te zijn. Duidelijkheid te bieden. 
Niets werkt zo verlammend dan onzekerheid. Daarom wil Groen Gilze Rijen dat er structureler gezamenlijk 
overleg komt met partijen zoals het GRIC en de ondernemers/winkeliersverenigingen. 
 
 
 

 
 
 
 

- Stimuleren van een circulaire economie. 
- Steun en een goede dienstverlening voor lokale ondernemers. 
- Stimuleren van meer horeca en ambachtelijke ondernemingen in de Centra van de kernen. 
- Aandacht voor lokaal ondernemen, duurzaam ondernemen en sociaal ondernemen. 
- Zorgdragen voor goede werklocaties zoals bedrijventerreinen, winkelcentra en toeristische attracties. 
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Economie en Financiën/Gemeentelijke financiën 

De ‘schatkist’ van onze gemeente is leeg. Er ligt nu nog ongeveer vier ton op de plank, maar met een jaarlijkse 
begroting van bijna 80 miljoen, is dat bijzonder weinig. Daarbij hebben de laatste twee colleges ook nog eens 
flink geleend. Het is tijd om de financiën weer in balans te brengen. De basis op orde. Daarvoor moeten wel 
keuzes gemaakt worden. Dure, risicovolle en onnodige prestige projecten zoals een autotunnel onder het 
spoor wegen te zwaar om de nek van de gemeente. Daarmee moeten we stoppen. Groen Gilze Rijen wil 
investeren daar waar het nodig is. Betrek inwoners hierbij. 

 

- Een toekomstig bestendige en gezonde financiële begroting waarbij oog is voor een goede balans 
tussen economie, natuur en milieu. 

-      Eerst de basis op orde:  
              * Stoppen met prestige projecten. 
              * Stoppen met risicovolle projecten. 
              * volledige transparantie in alle kapitaallasten t.o.v. de opbrengsten. 

 

Economie en Financiën/Subsidies 

Door middel van subsidies kun je sturen in wat je als overheid wil bereiken. Daarom moet helder zijn waarom 
de gemeente het ene doel wel en het andere niet ondersteunt. Nu ontbreekt die transparantie soms en dat 
komt de betrouwbaarheid niet ten goede. Groen Gilze Rijen wil dat de gemeente een open en transparante 
organisatie is, dus ook voor het verschaffen van subsidies. 

 

- Subsidies naar evenredigheid van prestaties en toegevoegde waarde voor de samenleving verdelen. 
- Meer subsidie naar cultuur, dans en muziek. 
- Transparantie in alle subsidies.  
- Naast het maatschappelijk doel willen wij ook weer subsidie voor de jeugdleden bij alle verenigingen.  
- Wij willen af van subsidie bij salarissen van boven de 60.000 euro. 
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Thema  Lokaal en Actueel 
 

Lokaal en actueel/Spoorzone 

 

 

Veiligheid 

Een Fietstunnel in de Spoorzone. Veiligheid voor onze kinderen en kleinkinderen verdient voorrang te krijgen 
bij de nieuw te bouwen tunnel in de Spoorzone. De toekomstige onderdoorgang in de Stationsstraat / 
Julianastraat mag in onze visie geen autotunnel worden waar fietsers van de zelfde baan gebruik moeten 
maken. Wij van Groen Gilze Rijen (GGR) zijn voor een veilige oplossing. Dat is zonder gemotoriseerd verkeer in 
een te krappe tunnelbak.  
 
Inclusie 
Groen Gilze Rijen streeft naar een voetgangers/fietsers tunnel van 2,5 meter hoogte. Dat is ruim voldoende. 
Daarnaast willen we een inclusieve inrichting, sociaal veilig en autovrij. Een nieuwe tunnel die de inwoners van 
Gilze en Rijen een optimale onderdoorgang voor onze ouderen en mensen met een beperking garandeert. 
Mensen die slecht ter been zijn moeten het spoor makkelijk over kunnen steken. Dus niet verplicht omlopen en 
twee keer een lift moeten gebruiken, maar een directe verbinding (zoals de afbeelding hierboven). 
 
 
Verdere aandachtspunten: 

1. Veiligheid fietsers en voetgangers voorop stellen. 
2. Noord/zuid-verbinding in standhouden. 
3. Spoorzone: passend in de lintbebouwing. 
4. Versterking van het aanwezige erfgoed. 

 

- Voorstander van de spoorzone met een ondertunneling die alleen voor voetgangers en fietser is. 
- De spoorzone moet volledig inclusief ingericht zijn, met speciale aandacht voor de ondertunneling. 
- Juiste groenvoorzieningen in heel de spoorzone. 
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Lokaal en actueel/Behoud gemeentehuis Rijen 

 

De voorstellen over de huisvesting van ambtenaren worden alleen maar gekker voor Gilze-Rijen. Baarle-Nassau 
wil mee blijven denken over nieuwe huisvesting, maar dwingt dan af dat ze gecompenseerd dienen te worden 
voor het niet gebruiken van hun gemeentehuis. Alphen-Chaam die geen geschikte ruimte heeft voor zichzelf wil 
ook compensatie. Niemand weet waarop dat gebaseerd is. En onze inwoners van Gilze en Rijen mogen alleen 
maar betalen en weinig genieten.  

GGR is van mening dat ons gemeentehuis, dat bijna afbetaald is, nog steeds een van de mooiste gebouwen in 
onze gemeente is. Laatst vertelde een jonge ambtenaar hoe trots dat ze was hier te mogen werken. En er geen 
enkele moeite mee zou hebben weer alleen voor de gemeente Gilze en Rijen te werken. Wij zijn in de huidige 
gemeenteraad de enige partij die strijdt voor het beëindigen van deze ambtelijke samenwerking. 

- Behoud van het gemeentehuis in de kern van Rijen. 
- Renoveren en verduurzamen van het gemeentehuis. 
- Periodiek onderhoud van het gemeentehuis. 

 

Lokaal en actueel/Eigen ambtelijke organisatie 

 

Groen Gilze Rijen (GGR) is en blijft van mening dat de ABG, onze ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam 
en Baarle-Nassau voor de inwoners van Gilze-Rijen, geen enkele meerwaarde heeft. De korte lijnen zijn weg en 
ook de kennis over onze dorpen wordt steeds minder. Dit gaat ten koste aan de serviceverlening aan onze 
inwoners. 

Ambtenaren bij de ABG werken voor drie burgemeesters, tien wethouders en negenenveertig raadsleden die 
continu op hun wenken bediend dienen te worden. Dat is onbegonnen werk. Een waterhoofdconstructie voor 
44.000 inwoners in het ABG-gebied. Keer op keer laten ze hier rapporten over maken om hun gelijk te 
bevestigen. Het is voor de carrière van de bestuurders bij de ABG schadelijk als de ABG ophoudt. Maar wij van 
GGR vinden het belang van onze inwoners voorop staan. 

- Ambtenaren van de gemeente Gilze en Rijen dienen in dienst te zijn van de gemeente zelf. 
- Geen onderdeel uitmaken van de ABG. 
- Een eigen zelfstandige ambtelijke organisatie. 
- Regie weer in eigen handen en waar noodzakelijk de samenwerking opzoeken. 
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Lokaal en actueel/Burgerparticipatie 

 

- Wij stellen de mening van de inwoners voorop. 
- Volledige burgerparticipatie. 
- Inwoners mogen niet alleen input geven en meedenken, maar ook daadwerkelijk  

mee beslissen. 
- Inclusie wordt altijd van begin af aan meegenomen samen met een representatieve afvaardiging 

vanuit de doelgroep(en). 

Lokaal en actueel/Centrumplan Rijen 

 
Het centrum van Rijen heeft duidelijk een ‘upgrade’ nodig. Het doel: een levendig centrum creëren. De 
gemeente Gilze en Rijen heeft zijn ‘stedelijke’ omgeving te veel laten verstenen. Kijk naar het winkelcentrum 
De Laverije en omgeving, bijna geen planten te bekennen. Hierdoor is het geen plek waar mensen graag elkaar 
willen ontmoeten. Het Wilhelminaplein moet een fijn en gezellig plein worden. 
 

- Centra veel aantrekkelijker maken voor ambachtelijke ondernemers, op één of andere manier zorgen 
dat er aantrekkelijke en leuke winkels/restaurantjes, horeca en terrassen komen waar toeristen ook 
weer op af komen en waar onze dorpsbewoners het aantrekkelijk vinden om tijdens het shoppen ook 
even samen te gaan zitten op het eigen dorpsplein in plaats van de trein of auto te pakken om naar 
Breda of Tilburg te rijden. 

- Ambachtelijke start-ups en centra maken in de prachtige leerlooierij panden die we nog hebben. 
- Mooi verkeersvrij plein in het winkelcentrum van Rijen met een standaard podium voor optredens. 
- Voldoende groen bij de inrichting van de winkelcentra. 

Lokaal en actueel/Achter de Tuintjes Gilze 

 

Sport is belangrijk voor onze inwoners. Zij verdienen dan ook een mooie accommodatie om hun sport uit te 
kunnen oefenen. Dit geldt ook voor mensen met een handicap. Alle sportgelegenheden dienen voor iedereen 
toegankelijk te zijn. Daarom willen wij gaan voor nieuwbouw van sporthal ‘Achter de Tuintjes’ in Gilze.    

 



22 
 

Lokaal en actueel/Vliegbasis 

 
Luchthavenbesluit Gilze en Rijen: na 850 bezwaarschriften weer 3 jaar uitstel. Wij zijn op zoek naar een nieuwe 
balans waarin meer aandacht is voor de inpassing in de omgeving met strengere regels voor aanvliegroutes.  
 
Gezondheid en militaire luchtvaart; (medisch) onderzoek doen en daardoor inzicht verkrijgen in de gevolgen 
mbt leefbaarheid, milieu en gezondheid door militaire luchtvaart van de vliegbasis Gilze Rijen.   
 

 

Algemeen: 

- Een open en transparantie manier van politiek bedrijven. 
- Tegengaan van  valse veiligheid van populistische partijen. 
- We streven naar 3 wethouders voor de hele gemeente. 

 
 
Bouwstenen van GGR-beleid voor de komende vier jaar (2022 -2026) 

A. Spoorzone met fietstunneltraject. 
B. Groenplan: binnen vier jaar 11.000 bomen planten. 
C. Infrastructureel onderhoud van wegen: straten, wegen, trottoirs beter onderhouden. 
D. Luchtvaartbesluit militair vliegveld. 
E. Heroriëntatie op de ABG. Exit strategie voorbereiden, ambtenaren terug naar Gilze en Rijen. 
F. Klimaatverandering: meer financiën vrijmaken.  
G. Verduurzaming woningareaal. 
H. Culturele centra zoveel mogelijk onder de regie van de gemeente brengen. 
I. Maatschappelijke participatie. 
J. Ouderenbeleid in samenspraak vorm geven. 
K. Vrijwilligerswerk. 
L. Aantrekkingskracht centrumfunctie verstevigen, zowel in Rijen als Gilze. 
M. Horeca. 
N. Hulten en Molenschot: woningbouw stimuleren. 
O. Aantrekken technologische schone industrie. 


