
Rijen Zuid, voorwaarts mars !

1
Presentatie Inloopavond omwonenden Gilze-Rijen maandag 11 maart 2020



2019 (1-2)
- Initiatief Leystromen
- Interviews
- Inloophuis
- Huisbezoeken
- Overhandiging bewonersadvies
- Vorming “bewonerscommissie”
- Ophalen procesinformatie uit bewonerscommisie
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2019 (2-2)
- Opstarten afstemming met gemeente, toewijzing 

budget projectleider 2020
- Inloophuis -> gezelschapshuis
- Her-ijking sociaal plan (huurdersvereniging)
- Analyse bewonersadvies versus gemeente versus 

Leystromen
- Opzet matrix en bekendmaking %
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voor 

iedereen



Samenvatting nov 2019
- Woningen

- Iedereen kan in de wijk blijven / gelijke woonlasten
- 30 % sloop / 40% nieuwbouw
- 10% verkoop
- 60% renovatie

- Woonomgeving
- Aansluiten op de norm anno 2020
- Veilig en geborgenheid

- Sociaal-maatschappelijk
- Uitnodigen voor ontmoeting



Opvolging
- Externe stedebouwkundige

- Gevoel bij wijk
- Aansluiting spoorzone
- Invullen boodschap uit analyse / matrix
- Terzake kundig



10

Relatie met visie Spoorzone Rijen
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Verbinding met bos, centrum en station
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Studiegebied Rijen- Zuid: 
bestaande situatie
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Verbinding met project Spoorzone Rijen
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Verbinden met het centrum
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Gebiedsvisie stations-
omgeving i.r.t. Rijen Zuid
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Verbinding met het bos !

Het bos zeer dichtbij! Groene woonomgeving Stationsplein en -park
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Introverte woonbuurt;
Wat is het hart van de wijk ?
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Verbonden met elkaar 
en met de 
omgeving

Verbonden met  
het centrum

Verbonden met 
het bos

Verbonden met 
het station



24Realiseerbaarheid
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Een goede entree,
Een hart voor de wijk 
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Plek voor ontmoeten en 
Ruimte voor andere woonvormen



27Ogen op de wijk gericht



28Bestaande en nieuwe woningen



29Een nieuw hart voor de wijk
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Verbonden met elkaar
Verbonden met de omgeving

Verbonden met het bos, het centrum 
en het station

Een nieuw hart voor de wijk!
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SLOOP 30%

VERKOOP
10%

RENOVATIE
60%



Aanpassing fysiek Î sociale + (1-2)

* WONING

• Andere woningtypologie Æ verbetering woonsituaties (oudere 
mensen kunnen in de wijk blijven maar in een passende woning, 
gelijkvloers en met geen of kleinere tuin)

• Renovatie naar minimaal Label B Æ gezonder en comfortabeler
• Studie : van het gas af

• Verbetering voor- en zijkanten Æ beter toezicht op en naar 
openbare ruimte
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Verbinding met het elkaar en
verbinding met de woonomgeving 



Aanpassing fysiek Î sociale + (2-2)
* WOONOMGEVING

• Weghalen ondoorzichtige / niet zichtbare achterpaden ter voorkoming 
van ongewenste illegale activiteiten

• Verbeteren parkeren naar parkeren anno 2020, verbetering  en juist 
gebruik openbare ruimte (normen en waarden) en minder onderlinge 
irritatie

• Overdenken van een gemeenschappelijke voorziening, een school oid is 
niet aanwezig, gezelschapshuis leidt nu al tot hogere cohesie

• Opknappen openbare ruimte Æ wat schoon en heel is geeft minder 
reden tot verwaarlozing 

36



371985   2019

Tijden veranderen…



Hondenbezitter, 
houdt u zich aan de regels!

Samen voorkomen we overlast en zorgen 
voor een prettige woonomgeving voor iedereen. 
Helpt u ook m ee?

Hondenlosloop-
gebieden
zijn duidelijk 
herkenbaar.

De opruimplicht geldt niet:
• in losloopgebieden 
• bij hondentoiletten
• voor mensen met een hulphond.

Toezichthouders van de
gemeente gaan controleren.
Houdt u zich niet aan de regels, dan 
krijgt u een boete. Bijvoorbeeld voor:
• poep niet opruimen
• de hond niet aanlijnen waar 

dat moet
• wandelen met uw hond in

gebieden waar dat niet mag
• een hondenpoepzakje of -schepje

niet bij u hebben

Met de hond aan de lijn mag u bijna 
overal wandelen. Behalve in speeltuinen.

A A N G E L IJN D

Alleen in de losloopgebieden 
mag u uw hond 
los laten lopen.

LO S
WA AR

LO
SLOOP

G E B I E D

LO
SLOOP

G E B I E D

HONDEN

T O I L E T

JA ,  O P R U IM E N  IS  V E R P L IC H T

U ruimt overal de poep van uw hond op.

B E H A LV Eopruimen
of niet?

HONDEN
POEP

HO NDENHAL TE

Bij hondenhaltes vindt u 
papieren zakjes en een vuilnisbak. 
Volle zakjes mogen in elke vuilnisbak.

Heeft u  al s hondenbe zitter 
ideeën over wat er beter kan? 

Dan horen wij dat graag
via e-mail info@gilzerijen.nl 

of telefoon 14 0161.

Op onze website vindt u een overzicht
van alle hondenvoorzieningen: 
losloopgebieden, hondentoiletten 
en hondenhaltes.

kunt u
wandelen met

uw hond? 

w w w.gilzerijen.nl/honden
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HONDENUITLAATVOORZIENINGEN ?
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SPEELVOORZIENINGEN 
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SPEELVOORZIENINGEN
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Verbeteren van de 
openbare ruimte
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GemeenteLeystromen/bewoners



Basisbeleid openbare ruimte Gemeente Gilze-Rijen
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Opname Militaire wijk najaar 2019 44
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- 2019
- Onderzoek

- 2020
- Planuitwerking en onderzoek

- 2021/2022
- Vergunningen +1e (tijdelijke) verhuizingen

- 2022
- Start uitvoering

Planning (1-2)



2020
- Plantoelichting huurders
- Raadsinformatie
- Inloopavond buurt (omgevingsdialoog)
- Uitrollen overleg sociaal met gemeente en bewoners
- Inventarisatie wensen bewoners

- sloop/verkoop : voorjaar 2020
- renovatie : najaar 2020

- Opstarten bewonerscommisie – werkgroepen
- Uitw. stedenbouwkundig plan / wijz. bestemmingsplan

Planning (2-2)
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Proces/vervolg:

• Samenwerken 3 partijen
• Samenwerkingsovk opstellen (1e helft 2020)
• Plan uitwerken (rekenen en tekenen)
• Bestemmingsplan opstellen
• Anterieure vereenkomst opstellen


