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Inleiding  

Wij zijn trots op onze gemeente! En trots op wat wij bereikt hebben de afgelopen jaren!  

Gilze en Rijen heeft haar inwoners veel te bieden. Er is volop bedrijvigheid, ruimte om te wonen en te 

leven, en er zijn veel voorzieningen voor sport en cultuur. Stedelijke voorzieningen zijn dichtbij en wij 

hebben veel voordeel van het wonen in een groene omgeving. Het is belangrijk om die kwaliteiten te 

behouden én te versterken. Kern ’75 staat voor een leefbare, duurzame en houdbare samenleving. 

Dit wil zeggen dat wij zuinig omgaan met energie, het behouden/ versterken van groen, gewenste 

zorg beschikbaar is, een goede samenwerking met andere gemeenten en dat wij de financiën op 

orde houden. 

Wie zijn wij? 

Kern ’75 is een lokale politieke partij voor alle inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. Onze 

betrokken leden komen uit alle vier de kernen. Daardoor zijn wij eenvoudig bereikbaar en 

aanspreekbaar voor inwoners, organisaties en bedrijven. Op die manier hebben wij aandacht voor de 

eigenheid van elke kern. Gezamenlijk leveren zij vanuit hun eigen achtergrond en expertise, een 

bijdrage om het gemeentelijk beleid mede vorm te geven. 

Kern ’75 prijst zich gelukkig met een gevarieerde, deskundige en #betrokken fractie die een 

afgewogen en helder standpunt durft in te nemen, die emoties weegt maar op basis van argumenten 

keuzes maakt en met respect voor de mening van anderen. Kortom: een sterk team waar het ook 

nog eens gezellig is! 

Kern ’75 is voortgekomen uit de Werknemerspartij en de Lijst van Gool. Sinds haar oprichting in 1975 

zet de partij zich vooral in voor de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente Gilze en Rijen. De 

‘roots’ van Kern '75 liggen in Gilze en dat geeft een speciale band, maar inmiddels hebben wij al 

geruime tijd ook in de andere kernen een goede vertegenwoordiging. Wij zijn er voor al onze 

inwoners en bedrijven.  

Kern ’75 bestaat al meer dan 45 jaar en was daarmee haar tijd ver vooruit. Opvallend is dat thema’s 

van toen, woningbouw, werkgelegenheid, winkels en andere voorzieningen, nog steeds actueel zijn. 

Er blijft dus volop werk aan de winkel. 

Kern ’75 beseft dat eigen beleidsvoornemens niet alleen gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor is 

een samenwerking in de raad en het college noodzakelijk. Kern ’75 neemt daarin haar 

verantwoordelijkheid en is met uitzondering van de periode 1990-1994 altijd in het college 

vertegenwoordigd geweest. Vol overtuiging zal Kern ’75 zich inzetten voor het welzijn van de 

inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. 

Hoe werken wij? 

Kern ’75 wil haar verantwoordelijkheid nemen. Om onze plannen te kunnen realiseren willen wij 

samenwerken met inwoners en ondernemers én met de raad en het college. Wij toetsen onze ideeën 

in brainstormsessies met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit doen wij 

onder de noemer: ‘Kern ’75 ontmoet’. Samen werken wij aan eigen voorstellen, zoals de 

kwaliteitsgroenprojecten D’n Steenakker, de Moerstraat, Groenkwaliteitsplan Stappenakker 

Molenschot en de herinrichting van het Bisschop de Vetplein. De komende raadsperiode gaan wij 

hiermee door. Wij praten dus niet alleen in de gemeenteraad maar gaan zelf actief op pad om 

projecten gerealiseerd te krijgen, waarbij wij ook inwoners en bedrijven betrekken om zo hun 

mening mee te laten wegen. Hiermee onderscheiden wij ons ten opzichte van andere partijen. 
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Uitgangspunten 

- Kern ’75 is een lokale politieke partij zonder landelijke dogma’s. 

- Kern ’75 is actief binnen alle kernen van onze gemeente. 

- Kern ’75 wil het gemeentebeleid beïnvloeden met argumenten. 

- Kern ’75 vindt respect en collegialiteit de basis voor samenwerking binnen raad en college. 

- Kern ’75 ziet de rol van de gemeente, naast uitvoering van wettelijke taken, voornamelijk als 

faciliterend en regisserend. 

- Kern ’75 maakt gebruik van kennis en kracht van burgers en maatschappelijke organisaties. 

- Kern ’75 ziet de eigenheid van elke kern als grote meerwaarde. 

- Kern ’75 zoekt steeds naar een goede balans tussen wonen, leven, werken en vrije tijd. 

- Kern ’75 streeft naar het behouden van goede basisvoorzieningen voor alle inwoners/ 

doelgroepen. 

- Kern ’75 hecht waarde aan een goed (financieel) vangnet voor hen die het echt nodig hebben. 

- Kern ’75 pleit voor een weloverwogen financieel beleid waarbij investeringen nog steeds 

mogelijk zijn. 

- Kern ’75 realiseert zich dat wij samen met andere gemeenten nog daadkrachtiger kunnen 

opereren. 

Plannen 2022-2026 

Kern ’75 presenteert u hierbij de nieuwe 

plannen voor de raadsperiode 2022-2026. Dat 

doen wij ten eerste per woonkern. U ziet 

daarbij steeds wat wij de afgelopen periode 

hebben bereikt (2018-2022) én wat wij de 

komende periode gaan doen (2022-2026). Als 

wij iets niet hebben kunnen bereiken geven 

wij daar ook de reden bij om ook daar 

duidelijk over te communiceren. Daarnaast 

presenteren wij onze ambities per thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken 

Om onze plannen te kunnen realiseren willen 

wij samenwerken met inwoners en bedrijven 

in regionaal verband met omliggende 

gemeenten én met de raad en het college.  

Afgelopen bestuursperiode bestond het 

college in eerste instantie uit drie wethouders 

en later uit vier wethouders. De ambities die 

wij hebben met klimaat, duurzaamheid, ABG 

(ambtelijke organisatie gemeenten Alphen-

Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen), 

jeugd- en ouderenzorg, woningbouw en groen 

zijn van dusdanige omvang dat wij het 

belangrijk vinden dat er bestuurlijk een stevige 

basis staat. 

Kern ’75 wil haar verantwoordelijkheid 

nemen. Er staat een enthousiaste club 

mensen klaar die met veel ambitie aan de slag 

wil. Wij hebben daarvoor opnieuw het 

vertrouwen van ú als kiezer nodig!  
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Gilze 

Wat hebben wij gedaan? 

- Nieuwbouw basisschool De Wildschut. 

- Woningbouw De Laars. 

- Reconstructie Alphenseweg inclusief 

fietsvoorziening. 

- Fietsstroken Biestraat. 

- Start bouw Centrumplan (winkels en 

parkdeel). 

- Herinrichting Bisschop de Vetplein 

inclusief wateropvang (initiatief Kern ’75). 

- Grondige renovatie of nieuwbouw 

sporthal Achter de Tuintjes is in 

voorbereiding. 

- Aanleg Fietsallee Chaamse Bossen 

(initiatief Kern ’75). 

- Kwaliteitsgroenproject D’n Steenakker. 

- Kwaliteitsimpuls Mollebos (initiatief Kern 

’75). 

- Planuitwerking Keienbijters – 

reconstructie van wijk op initiatief van 

bewoners.  

- JOP (Jongerenontmoetingsplek).  

- Uitvoering herinrichting Wijk Keienbijters. 

Wat hebben wij (nog) niet gedaan en 

waarom?  

- Structurele inrichting fietspad 

Tilburgsebaan. Het aanbrengen van een 

nieuwe laag asfalt heeft tot dusverre 

voldaan aan de wensen van omwonenden 

en gebruikers. Er is geen reden om hier nu 

verder actie op te ondernemen. Om een 

structurele voorziening te maken is 

medewerking van omwonenden nodig om 

hier uitvoering aan te kunnen geven. 

- Fietsvoorziening Gilze – Riel. In overleg 

met de gemeente Goirle en de 

omwonenden is nog niet gekomen tot 

overeenstemming. 

 

 

 

 

Wat gaan wij doen? 

- Woningbouwlocaties (koop) in 

goedkoopste segment ontwikkelen. 

- Bouw centrumplan inclusief reconstructie 

Lange Wagenstraat. 

- Woningbouw Wendel-Zuid. 

- Woningbouw Jumbo-locatie. 

- Woningbouw achter basisschool De 

Wildschut. 

- Woningbouw Gilze-Zuid inclusief 

ontsluitingsweg nabij de Alphenseweg en 

de Klaverstraat.  

- Deels omvormen bedrijventerrein 

Broekakkers naar woningbouw. 

- Bouwen nieuwe sporthal. 

- Mogelijkheid onderzoeken voor nieuwe 

invulling garage Abdis van Thornstraat. 

- Bouwen naar behoefte waarbij de basis 

ligt in woningen voor starters en ouderen. 

Dit kan ook gerealiseerd worden door 

meer doorstroom te creëren.  

- Wegen die gereconstrueerd worden 

zoveel mogelijk ingericht als 30 km per 

uur.  

- Herinrichting gebied Heuvelplein bij 

basisschool de Wildschut. 

- Aandacht voor verkeerssituatie 

Oranjestraat. Vrachtverkeer ontmoedigen 

door bijvoorbeeld de kruisingen Biestraat/ 

Oranjestraat/ Horst en Oranjestraat/ 

Heinsbergstraat anders in te richten.  

- Bewaken dat Gilze een dorp blijft. 

Inbreiden met woningen waar het kan en 

op gepaste wijze uitbreiden waar het 

moet. Wij streven erna om de dorpsrand 

van Gilze op een kwalitatief goede manier 

in te vullen. 

- Uitvoering fietsvoorziening Gilze – Riel. 

- Kwaliteitsgroenverbetering werkgroep 

Mollebos uitvoeren. 

- Kwaliteitsverbetering bomen in 

Nieuwstraat. 

- Uitvoering herinrichting Burgemeester van 

Poppelstraat. 

- Plan uitwerken klimaatbestendig 

Steenakkerplein met omwonenden. 
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Rijen  

Wat hebben wij gedaan? 

- Toekomstplan voor de wijk Zuid-West. Dit 

in samenwerking met Leystromen. 

- Verkeersveilige reconstructie wijk Noord-

West. 

- Uitvoeringsplan Rijen Noord Oost. 

- Verkeersveilige aanpassing Raadhuisplein. 

- Start Snelfietsroute Breda-Tilburg. 

- 30-km weginrichting Marga Klompélaan. 

- Tijdelijke uitbreiding basisschool De Vijf 

Eiken. 

- Project Spoorzone is in voorbereiding. 

- Nieuwe kunstgrasvelden voetbal- en 

hockeyvereniging. 

- Duurzame veldverlichting sportpark Vijf 

Eiken. 

- Woningbouw oude Marechausseekazerne. 

- Woningbouw oude locatie de Kring. 

- Woningbouw oude locatie de Boemerang.  

 

Wat hebben wij (nog) niet gedaan? 

- Verbreding N282. Besluit Raad van State 

heeft langer geduurd dan gehoopt en 

hiermee is het project vertraagd. 

- Realisatie Natuurpodium. Initiatiefnemers 

hebben aangegeven niet verder te gaan. 

 

Wat gaan wij doen? 

- Ontwikkeling Spoorzone, waarbij wij 

kijken hoe wij de omgeving van het gebied 

kunnen laten profiteren van de 

vernieuwingen rondom station Gilze-Rijen.  

- Snelfietsroute Breda-Tilburg.   

- Fiets/ voetgangersvoorziening aanleggen 

nabij de Julianastraat/ NS-station bij 

ontwikkeling spoorzone. 

- Ondertunneling door provincie en ProRail 

nabij de Vijf Eikenweg (N631). 

- Centrumplan Rijen, inclusief de 

verplaatsing van supermarkt Lidl. 

- Woningbouw en sporthal locatie 

Margriethal/ Tropical. 

- Woningbouw Lidl locatie. 

- Woningbouw Tussen de Leijen. 

- Woningbouw voormalige Kin locatie. 

- Woningbouwlocaties (koop) in 

goedkoopste segment zoeken en 

ontwikkelen. 

- Deels omvormen bedrijventerrein 

Haansberg naar woningbouw. 

- Bouwen naar behoefte waarbij de basis 

ligt in woningen voor starters en ouderen. 

Dit kan ook gerealiseerd worden door 

meer doorstroom te creëren. Het 

dorpskarakter van Rijen dient behouden 

te blijven. 

- Herontwikkeling gemeentehuis voor 

woningbouw als gekozen wordt voor een 

nieuwe locatie van het gemeentehuis. 

Monumentaal deel moet behouden 

blijven. 

- Fietsvoorziening Mosstraat (bebouwde 

kom – Hannie Schaftlaan). 

- Uitwerken ecologische verbindingszone 

Groote Leij. 

- Verbreding N282 door provincie. 

- Wateroverlast en wortelopdruk Rijen 

Noordoost aanpakken. 

- Trottoir aanleggen Ericssonstraat - Hoek 

Europalaan tot Nijverheidslaan (o.a. 

verbinding met bushalte aan Europalaan). 

- Nieuwe invulling locatie Boerke Jacobs. 

- Nieuwe invulling locatie Schadecentrum 

Midden-Brabant. 
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Molenschot    Hulten

Wat hebben wij gedaan? 

- Fietsstroken Kapelstraat aangelegd. 

- Ruimte voor woningbouw aan de 

Schoolstraat.  

- Ecologische verbindingszone ‘De 

Boomkikker’. 

- Vaststelling stappenplan ecologische 

verbindingszone ‘Wouwerbeek’; het 

gebied vanaf Chaamseweg/ Klein Heike 

naar Bavelseweg richting Lijndonkseweg. 

- Kwalitatieve verbetering aan bomen 

Veenstraat. Gekapte bomen zijn 

gecompenseerd. 

- Renovatie hoofdveld VV Molenschot.  

 

Wat hebben wij (nog) niet gedaan? 

- Reconstructie Schoolstraat. Is geschrapt 

bij keuzes maken om begroting op orde te 

krijgen.  

 

Wat gaan wij doen? 

- Nieuwe woningbouwlocatie Blokske 2 

ontwikkelen met 65 woningen.  

- Kwaliteit groen dorpskern verbeteren 

(initiatief Kern ’75).  

- Gebiedsvisie Rimpelaar en omgeving 

ontwikkelen. 

- Molenschot Groen ondersteunen voor een 

duurzamer Molenschot. 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben wij gedaan? 

- Samen met de inwoners een 

herinrichtingsplan gemaakt.  

- Woningbouw Eikenveld. 

 

Wat hebben wij niet gedaan? 

- Aanleggen sportveld. Samen met de 

Hultenaren zoeken wij naar een goede 

locatie.  

 

Wat gaan wij doen? 

- Verbreding N282. 

- Hulten herinrichten, wij willen geen 

sluipverkeer. 

- Klavertje 4 plaatsen (initiatief Kern ’75). 

- Nieuwe invulling locatie Rijksweg 5, 

voorheen Badda Bing.  

- Grond aankopen voor woningbouw.  
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Een bouwende gemeente  

Wonen 

Bouwen, bouwen, bouwen is het 

uitgangspunt. Maar kwaliteit gaat voor 

kwantiteit!  

- In alle kernen kopen wij grond aan om 

nieuwe woningen te bouwen. Dat kan aan 

de randen van onze dorpen, in de 

woonkernen of op verouderde 

bedrijventerreinen zoals de Haansberg en 

Broekakkers.  

- We bouwen vooral voor jongeren en 

ouderen. 

- Groen en duurzaam is een ‘must’. 

Spoorzone 

We zijn blij met ons treinstation! De 

herontwikkeling van de spoorzone biedt 

nieuwe kansen voor wonen, werken, winkelen 

en extra groen. Wij willen geen knip in Rijen. 

De onderdoorgang in de Julianastraat blijft 

een goede verbinding tussen noord en zuid 

voor fietsers, voetgangers, personenauto’s en 

hulpdiensten. Wij zien het gebied als 

mogelijke zoeklocatie voor een nieuw 

gemeentehuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer 

Bereikbaarheid 

Ruimte voor de fietser en de voetganger! 

De dorpskernen zijn goed bereikbaar, ook met 

de auto.  Maar in de centrumgebieden zélf 

geven wij bij voorkeur voorrang aan fietsers 

en voetgangers. Wij maken een fietsplan en 

investeren in veilige fietsverbindingen.  

We maken ons sterk voor het behoud van het 

openbaar vervoer. Waar dat echt niet kan, 

bieden wij een alternatief zoals deelfietsen, 

deelscooters en/of deelauto’s. 

Een veilige weg is overzichtelijk, duidelijk en 

heeft weinig verkeersborden nodig. Wij 

houden daarbij rekening met kinderen, 

ouderen en mindervaliden. 

Herinrichtingen 

Herinrichten van straten doen wij samen met 

bewoners. Randvoorwaarden zijn veiligheid, 

parkeren, doorstroming en een groene 

inrichting. Binnen de bebouwde kom wordt 30 

km de maximale snelheid. Dat doen wij niet in 

een keer maar op het moment dat de straat 

toe is aan groot onderhoud. 
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Een bruisende gemeente  

Cultuur 

Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten bruisen! 

Culturele activiteiten, evenementen en sport 

zitten in het DNA van Kern ‘75. De gemeente 

geeft ruim baan aan activiteiten en faciliteert 

verenigingen bij al die activiteiten.  

Het huidige subsidiebeleid is prima. Waar 

mogelijk maken wij de aanvraag eenvoudiger; 

wij willen minder administratieve rompslomp.  

Kinderen uit gezinnen met weinig financiële 

middelen ondersteunen wij onder andere via 

Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds en 

Jeugdsportfonds. Hulp die echt nodig is, zal er 

zijn. 

De Boodschap, de Schakel, de Molenwiek en 

de Chump zijn het ‘thuis’ van vele activiteiten. 

Wij geven ze de ruimte om te doen waar ze 

goed in zijn maar zijn scherp op kosten en 

organisatie. Wij verwachten een 

aanjaagfunctie op culturele, sportieve en 

muzikale activiteiten.  

Erfgoed 

We zijn trots op ons cultuurhistorisch erfgoed. 

Onze kerken, het gemeentehuis en andere 

bijzondere historische gebouwen blijven 

behouden, eventueel met een nieuwe functie. 

Wij stellen een toekomstplan op voor onze 

kerkgebouwen.  

Sport en bewegen 

Onze sportaccommodaties, zowel binnen als 

buiten, zijn top! 

Sportcomplex Den Butter, de sportparken 

Verhoven, Vijf Eiken en Hoogeind liggen er 

prachtig bij. Sporthal Achter de Tuintjes wordt 

volledig gerenoveerd of nieuw gebouwd en de 

nieuwe Margriethal is in aanbouw. Daarmee 

heeft elke vereniging straks een prachtig 

onderkomen. In Hulten gaan wij op zoek naar 

een goede locatie voor een sportveld. 

 

We reserveren voldoende geld voor 

onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen en 

clubondersteuning.  

Buurtsportcoaches zijn niet alleen belangrijk 

voor het bewegingsonderwijs. Zij 

ondersteunen verenigingen maar zijn ook 

belangrijke oren en ogen als het om onze 

jeugd gaat. Dat koesteren we. 

De skatebaan aan de Mgr. Arienstraat moet 

plaatsmaken voor woningbouw. Wij maken 

een nieuw skatepark op een nieuwe locatie in 

Rijen. In Gilze gaan wij onderzoeken wat de 

wensen zijn bij de skaters. Zo mogelijk komt er 

een aanpassing van de bestaande skatebaan. 
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Een bedrijvige gemeente  

Ondernemen  

Onze gemeente heeft een goede verhouding 

tussen het aantal inwoners en het aantal 

arbeidsplaatsen. Dat willen wij graag zo 

houden.  

Ondernemersverenigingen Gilze Onderneemt, 

GRIC en Winkelen in Rijen zijn goede 

sparringpartners. Waar mogelijk streven wij 

naar lokale aanbesteding. Hoewel niet alles 

kan, denkt de gemeente vooral mee in de 

mogelijkheden. 

Vliegbasis 

De vliegbasis is onze grootste werkgever en 

een goede relatie met Defensie is belangrijk. 

Wij maken ons zorgen over overlast door 

geluid en trillingen van de helikopters. Meer 

overlast dan nu is voor Kern ’75 niet 

acceptabel. Wij zijn kritisch op de 

geluidscontouren: aan de noord- en zuidzijde 

van de vliegbasis mogen ze niet groter 

worden, aan de kant van Molenschot en 

Hulten moet het kleiner. 

Voor het nieuwe Luchthavenbesluit vraagt 

Kern ’75 van het gemeentebestuur maximale 

inzet in overleg met Defensie over een 

gedragen luchthavenbesluit om het aantal 

vluchten en overlast niet te laten toenemen. 

Het gemeentebestuur trekt daarin gezamenlijk 

op met omwonenden en COVM (Commissie 

Overleg en Voorlichting Milieu).  

Bedrijventerreinen 

De aantrekkingskracht van het Aeroparc in 

Rijen valt tegen. Op dit bedrijventerrein willen 

wij in de toekomst meer dan alleen luchtvaart 

gerelateerde bedrijven gevestigd zien.  

Fase 1 van Midden Brabant Poort is helemaal 

uitverkocht. Wij stomen door naar fase 2 en 3. 

Wij verplichten bedrijven zonnepanelen aan te 

brengen en investeren in meer groen. Al 

beseffen wij ons dat het elektriciteitsnetwerk 

mogelijk een probleem is. 

Op bestaande bedrijventerreinen willen wij 

meer in vergroening investeren. Bermen bij 

bedrijventerreinen zaaien wij bijvoorbeeld in 

met bloemrijk mengsel en wij planten extra 

groen.  

De bedrijventerreinen Broekakkers en 

Haansberg vormen wij gedeeltelijk om naar 

wonen.  

Buitengebied 

Agrariërs horen bij het landschap en het 

karakter van Gilze en Rijen. Maar ons 

buitengebied verandert. Agrariërs die willen 

stoppen bieden wij nieuwe kansen in 

recreatie/ toerisme, zorgvoorziening en/ of 

kleinschalige woningbouw.  

Het gebied Rimpelaar/ Bavelseweg is geschikt 

voor de teelt van o.a. bomen en zacht fruit. 

Samen met de ondernemers en bewoners 

maken wij een toekomstplan voor dit gebied. 

Bij de nieuwe ontwikkelingen in het 

buitengebied zetten wij hoog in op 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid.  

Toerisme 

Het gebied rondom Gilze en Rijen is 

aantrekkelijk, groen en goed bereikbaar. Veel 

fietsers en wandelaars weten onze gemeente 

al te vinden. Wij investeren verder in wandel- 

en fietspaden. Toerisme de Baronie ziet volop 

kansen om onze gemeente toeristisch op de 

kaart te zetten. Zij zijn onze kartrekker en 

hebben mooie ideeën voor goede fiets- en 

wandelvoorzieningen. Wij ondersteunen hen 

daarin.  

Horeca 

We zien helaas steeds meer horeca 

verdwijnen uit de kernen. Aangezien horeca 

kan zorgen voor een sterke verbondenheid 

tussen inwoners willen wij inzetten op het 

behouden van de bestemming horeca op 

locaties die mogelijk herontwikkeld worden 

zodat in ieder geval de mogelijkheid voor 

horeca op die locatie mogelijk blijft. 
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Een sociale gemeente   

Zorg, WMO en jeugd 

De zorgkosten stijgen. Dat komt deels door 

vergrijzing maar ook doordat meer mensen 

(makkelijker) zorg vragen. Kern ‘75 vindt dat je 

in eerste instantie verantwoordelijk bent voor 

je eigen welzijn, zowel op financieel als op 

sociaal vlak. Daar zijn wij kritisch op. Maar wie 

het écht nodig heeft, mag rekenen op een 

goed vangnet. Kostenbesparing is geen doel 

op zich. Kwaliteit staat voorop. 

Onderdak en schulden pakken wij als eerste 

aan. Wij doen dat ‘in de geest van de wet’, in 

plaats van met de rekenmachine. De 

ervaringen met gezinsbudgetten/ 

maatwerkbudgetten zijn positief, daar gaan 

wij mee door.  

Zodra de wet het mogelijk maakt schaffen wij 

het abonnementstarief voor de huishoudelijke 

hulp af. Goedkoop je huis laten schoonmaken 

op kosten van de gemeente is niet voor 

iedereen nodig. Hiermee betaalt iedereen 

weer naar zijn of haar inkomen. 

Administratieve rompslomp voorkomen wij 

zoveel mogelijk, zowel voor inwoners als voor 

instanties. Wij willen daarom af van het groot 

aantal aan zorgaanbieders. Wij gaan alleen in 

zee met betrouwbare partijen, waar wij goede 

ervaringen mee hebben. Voorkomen is beter 

dan genezen. De Dorpsteams zijn het eerste 

aanspreekpunt voor vragen op allerlei gebied. 

Iedere inwoner moet het Dorpsteam kennen! 

Mensen die niet zo makkelijk een reguliere 

baan kunnen vinden verdienen goede 

begeleiding vanuit de gemeente. De Groeituin 

is zo’n waardevol project dat daarbij helpt. 

Siertuin D’n Overkaent is een prachtige 

nieuwe locatie voor dit project. 

Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers houden wij onze 

samenleving niet draaiende. Wij passen goed 

op hen en ondersteunen waar nodig. Voor 

goede ideeën van vrijwilligers of 

buurtbewoners hebben wij een speciaal potje: 

via F-Ons investeren wij graag mee. 

Veel inwoners verlenen mantelzorg. Daar zijn 

wij erg blij mee. Het mantelzorgcompliment 

wordt enorm gewaardeerd en houden wij 

erin. Wij houden goed in de gaten dat wij 

vrijwilligers en mantelzorgers niet te veel 

belasten. Stichting VIPvoorelkaar is een 

belangrijke partner voor de gemeente en 

blijven wij ondersteunen.  

Een inclusieve gemeente 

Voor Kern’75 is inclusiviteit een belangrijk 
uitgangspunt. Wij zullen erop toezien dat het 
inclusiebeleid ‘Iedereen hoort erbij, iedereen 
doet mee’ van de gemeente wordt toegepast. 
Iedereen moet mee kunnen blijven doen in de 
samenleving. Ook voor mensen met een 
beperking zijn wij een gemeente die rekening 
houdt met hun beperkingen en is een basis 
waar wij aan moeten blijven werken. De 
inclusieagenda wordt in samenwerking met 
deze doelgroep verder uitgebouwd. Om 
inclusief te worden moet er kennis aanwezig 
zijn wat er nodig is om tot een inclusieve 
samenleving te komen. Kern ’75 zal erop 
toezien dat de agenda wordt gevolgd en de 
afgesproken planning wordt aangehouden. De 
stoep, een speeltuintje of de website, bij alles 
wat wij ontwerpen of aanpassen, houden wij 
rekening met iedereen. Voldoende bankjes en 
openbare toiletten kunnen het leven 
makkelijker maken. Daar investeren wij in. Wij 
vragen daarbij advies aan mensen met 
ervaring en specialisten.  

Automaatje en de Deeltaxi zijn belangrijk voor 
inwoners die zelf geen auto kunnen rijden. Wij 
zien graag dat ook in het weekend deze 
service beschikbaar is. 

Het Speelbos in Gilze heeft goede ideeën om 
het bos ook voor kinderen met een beperking 
leuker te maken. Wij helpen hen daarbij. 

Gilze en Rijen is een dementievriendelijke 
gemeente. Dat houden wij zo! www.dvg-
gilzerijen.nl 

 

http://www.dvg-gilzerijen.nl/
http://www.dvg-gilzerijen.nl/
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Een trotse gemeente  

Onze wijken en buurten  

De straat, het groen, speeltuintjes en parken, 

ze horen het visitekaartje van onze gemeente 

te zijn. Mede door het verbod van 

bestrijdingsmiddelengebruik is het 

onderhoudsniveau in de wijken teruggelopen. 

Er is meer geld nodig voor onderhoud zodat 

inwoners weer trots kunnen zijn op hun buurt. 

Kern ’75 wil hierin investeren en structureel 

meer budget vrijmaken.  

Veel bewoners gaan zelf al aan de slag. Via het 

project Schoon Belonen en schoffelcontracten 

gebeuren er al mooie dingen. Wij gaan nog 

meer buurten warm maken om hieraan mee 

te doen. 

Kern ‘75 pakt dingen zelf op en dat gaat goed: 

D’n Steenakker in Gilze is klaar en het 

Bisschop de Vetplein is bijna klaar. We zijn 

betrokken bij het initiatief voor een mogelijk 

invulling voor het bestaande gemeentehuis 

mocht deze een andere functie krijgen. Het 

behouden van het monumentale deel en meer 

groen is het uitgangspunt. Wij werken nu aan 

een groenkwaliteitsplan in Molenschot en de 

Moerstraat in Rijen. Dat doen wij met 

omwonenden en andere geïnteresseerden. En 

wij gaan ermee door: ons volgende project 

wordt het Steenakkerplein in Gilze.   

Waardering 

We zijn enorm trots op iedereen in onze 

gemeente met een bijzonder talent, inzet of 

verhaal. Dat laten wij graag zien. Elke twee 

jaar organiseren wij een evenement om al 

deze bijzondere mensen bij elkaar te brengen. 

Klavertjes 

Elke entree verdient een klavertje! Bij 

herinrichtingen van belangrijke 

toegangswegen nemen wij meteen budget op 

om een klavertje te plaatsen. ‘Je bent in Gilze 

en Rijen’.  

 

Een gemeente voor jong en oud  

Jongeren 

Met de meeste jonge mensen gaat het 

gelukkig heel goed. Wij willen graag dat ze in 

onze gemeente blijven. Met evenementen en 

activiteiten houden wij het leuk maar er 

moeten ook betaalbare woningen zijn. Kleine, 

compacte woningen (Tiny Houses) geeft jonge 

mensen een kans om te starten. 

Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk 

voor de opvoeding van hun kinderen. Dag mag 

best hardop gezegd worden. Maar soms 

moeten ouders hierbij geholpen worden. Wij 

willen wel dat zoveel mogelijk jongeren hun 

school afronden en een baan vinden. Wij 

kunnen niet zonder de inzet van jongerenwerk 

R-Newt en de samenwerking met de politie/ 

BOA’s en het Dorpsteam. Als blijkt dat meer 

budget nodig is om jongeren te helpen dan 

willen wij hierin investeren.   

Voor de scouting in Rijen en Gilze willen wij 

dat beide goede accommodaties hebben waar 

de jeugd de activiteiten met plezier kunnen 

blijven beoefenen. 

Onderwijs 

Er is al heel veel geïnvesteerd in onze 

basisscholen. Als slotstuk bouwen wij bij de 

Prinsenbosschool in Gilze de extra lokalen die 

nodig zijn. 

We zien graag dat de basisscholen in Hulten 

en Molenschot blijven bestaan maar alleen als 

de kwaliteit van onderwijs goed blijft. 

Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 

gemeente werken aan een agenda voor de 

komende jaren. Wij maken o.a. nieuwe 

afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk 

is, hoe wij leerlingen goed verspreiden over de 

scholen en hoe wij zorg voor onze kinderen zo 

goed mogelijk kunnen organiseren. 
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Ouderen 

Ook Gilze en Rijen vergrijst. Gelukkig zijn veel 

ouderen nog heel actief en daar zijn wij blij 

mee. Wij vragen de 4 seniorenverenigingen 

een plan te maken hoe wij ouderen zo lang 

mogelijk mee kunnen laten doen in onze 

gemeente. Het faciliteren van ruimtes en 

activiteiten voor de seniorenverenigingen 

blijven wij ondersteunen. Communiceren 

richting de ouderen moet op meerdere 

manieren gebeuren, want niet iedereen is 

handig met de computer. Informatie vanuit de 

gemeente bieden wij ook op diverse manieren 

aan zodat iedereen over de benodigde 

informatie kan beschikken.  

Een klimaatbewuste en groene 

gemeente  

Duurzaamheid 

Het regent vaker hard, en het is vaker heet.  

Daarom is er werk aan de winkel. Meer 

wateropvang, meer groen, afkoppelen van 

regenwater en zon op dak. Wij willen geen 

grote zonneweides in ons landschap. Wij gaan 

bij projecten ook rekening houden met 

duurzaamheid. Aannemers die duurzaam 

werken geven wij voorrang. De gemeente wil 

in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat is ambitieus, 

maar wij gaan ervoor!  

In 2050 van het gas af is voor Kern 75 niet 

vanzelfsprekend. Wij gaan liever voor een 

realistisch tijdspad en kijken goed naar nieuwe 

technieken en ontwikkelingen met duurzame 

energie. Zonnepanelen willen wij op daken en 

in principe niet op landbouwgronden en al 

zeker niet in de dorpskernen.  

Kwaliteitsgroen 

Onze gemeente ligt in een mooie, groene 

omgeving. Waardevol voor inwoners maar 

ook belangrijk voor recreatie en toerisme. 

Samen met (agrarische) bedrijven en 

natuurverenigingen versterken wij dit groene 

gebied. Wij investeren in de ecologische 

verbindingszone de Groote Leij en de Gilzer 

Wouwerbeek en waar mogelijk leggen wij 

ommetjes aan en herstellen oude structuren 

in het landschap. Bij herinrichting van straten 

is groen terugbrengen een belangrijk 

uitgangspunt. 

Het Groenkwaliteitsplan van Kern’75 en de 

NLGR (Natuur- en Landschapsvereniging Gilze 

en Rijen) is nog niet af. Wij hebben nog veel 

ideeën. Wij gaan op zoek naar locaties waar 

wij extra groen kunnen aanleggen, zoals bij de 

Moerstraat in Rijen. Bij het (her)planten van 

bomen kijken wij vooral naar de juiste boom 

op de goede plek. Kwaliteit is belangrijker dan 

aantallen.  

We verleiden bedrijven en inwoners om hun 

steentje bij te dragen met acties zoals ‘groen 

in de wijk’, plantgoedacties, tegel eruit/ plant 

erin en geveltuintjes. Ook het afkoppelen van 

regenwater gaan wij verder promoten. 

We hebben extra aandacht voor de groene 

pareltjes in onze gemeente zoals het 

Mollebos, het Sweensplein, D’n Steenakker, 

Water aan de Warande en de Stappenakker. 

Afval en Milieu 

We doen het goed met z’n allen! Inwoners 

scheiden hun afval steeds beter en hiermee is 

de afvalberg kleiner geworden. Wij zetten nog 

een tandje bij: in 2025 produceren wij 

maximaal 30 kg restafval per persoon per jaar. 

Het Schone Lucht Akkoord en houtstook gaan 

niet goed samen. Houtstook willen wij niet 

verbieden, maar onze inwoners wel wijzen op 

de nadelen. 
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Een solide en bereikbare gemeente  

Financiën 

Solide, ondernemend en verantwoord, dat 

blijft het financiële uitgangspunt voor de 

gemeente.  

Al jarenlang is Gilze en Rijen een van de 

goedkoopste gemeenten in Nederland. 

Desondanks is er altijd veel geïnvesteerd. En 

dat zie je! Er zijn weinig gemeenten die zoveel 

faciliteiten bieden voor zo weinig kosten. 

Onze gemeente is geen bank maar het wordt 

wel tijd dat wij wat extra gaan sparen. Voor 

Kern ’75 is een beperkte verhoging van de 

woonlasten bespreekbaar, als dit gebruikt 

wordt voor bijvoorbeeld het onderhoud aan 

wegen of extra groen. Wij willen wel bij de 

20% goedkoopste gemeenten blijven horen.  

ABG-organisatie 

We willen graag een goede werkgever zijn 

voor onze ambtenaren. Zij zijn immers 

belangrijk voor de dienstverlening aan onze 

inwoners. Het werken op drie plekken binnen 

het ABG-gebied, is onhandig. Wij willen naar 

een centrale plek, het liefst vlak bij de 

Spoorzone. Hiermee zijn wij makkelijk 

bereikbaar voor medewerkers die gebruik 

willen maken van het openbaar vervoer.  

Inwoners krijgen steeds meer behoefte aan 

digitale dienstverlening. Alles wat je digitaal 

kunt regelen is handig. Gemeentelijke 

informatie delen wij via de website, sociale 

media en op papier. Maar persoonlijk contact 

blijft belangrijk. Zo nodig bieden wij 

dienstverlening aan huis zoals het leveren van 

rijbewijzen of paspoorten of bespreken wij 

een vergunningsaanvraag. 

Bestuurlijke samenwerking 

We koesteren het ‘Gilze-en-Rijens-DNA’ maar 

sommige dingen kunnen wij niet alleen. 

Daarom werken wij bestuurlijk samen in 

bijvoorbeeld de regio Hart van Brabant en 

natuurlijk met de gemeenten Alphen-Chaam 

en Baarle-Nassau. Met z’n drieën vormen wij 

een groene buffer tussen de grote steden; dat 

is ons gezamenlijke kracht. Wij staan open 

voor een bestuurlijke fusie met deze 

gemeenten maar het is nog geen must.  

Een veilige gemeente  

Criminaliteit 

Voor (drugs-)criminaliteit en geweld is geen 

plaats in onze gemeente. Wij blijven hier hard 

tegen optreden. Dat kunnen wij niet alleen; 

wij werken nauw samen met politie, 

woonstichting, belastingdienst en 

maatschappelijke organisaties om het 

verdienmodel voor criminelen onderuit te 

halen.    

Overlast 

Onze BOA’s werken voor het hele ABG-gebied. 

Zij kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar 

melden moet lonen en melders krijgen een 

terugkoppeling wat er met hun melding wordt 

gedaan. Via buurtbemiddeling proberen wij te 

voorkomen dat problemen tussen inwoners 

onderling escaleren. 

De BuitenBeter App (of een alternatief) kan 

nog beter worden benut voor meldingen. Niet 

alleen voor ‘de losse stoeptegels’ maar ook 

voor andersoortige overlastmeldingen. Kern 

’75 wil dat er op basis van de meldingen 

gestuurd wordt in de aanpak.  

Hulpdiensten 

Wij zijn trots op onze vrijwillige brandweer en 

de hulpdiensten. Kern ’75 heeft korte lijntjes 

met de korpsen; wij luisteren goed wat er 

nodig is om hun werk zo goed mogelijk te 

blijven doen.  

Tot slot. 

Hopelijk is voor u alles even duidelijk als voor 

ons. Wilt u ons iets vragen of vertellen? 

Spreek ons dan gerust persoonlijk aan of stuur 

een mail via info@kern75.nl  Meer over 

Kern’75 vindt u op www.kern75.nl  

mailto:info@kern75.nl
http://www.kern75.nl/

