
 
 
Nieuwsbrief Herinrichting Rijen Noord Oost – mei 2021  
 
Coronacrisis 
De coronacrisis heeft nog steeds invloed op ons dagelijkse leven. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief 
ontvangt in goede gezondheid. Wij werken verder aan de herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost 
en informeren u graag via deze weg over de laatste stand van zaken. 
 
Nieuwe bomen voor Riekevoort en Mosselaar 
Wortelopdruk is een van de problemen die de gemeente wil oplossen bij de herinrichting van straten 
in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig, 
fietsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit gebeurt straat 
voor straat en in overleg met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partijen. Onderdeel van de 
herinrichting is het planten van nieuwe bomen, dit wordt per straat bekeken. Om de voor- en nadelen 
van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotitie opgesteld. Op basis van 
deze notitie heeft het college besloten om de bestaande bomen tussen rijbaan en de tuinen te 
vervangen.  
 
Komt er voor de andere straten ook een ‘bomen afwegingsnotitie’? 
Ja, voor de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek wordt er een 
soortgelijke afwegingsnotitie opgesteld. 
 
Stand van zaken deelproject 1: Riekevoort/Mosselaar 
Met de bewonerswerkgroep van de straten Riekevoort/Mosselaar zijn we aangekomen bij het 
ontwerpproces. Voor het opnieuw inrichten van beide straten zijn verschillende schetsvarianten 
opgesteld en met de werkgroep besproken. Nu het college het besluit heeft genomen dat er nieuwe 
bomen komen, kunnen we het ontwerptraject verder oppakken en de op- en aanmerkingen van de 
werkgroep in een volgend schetsontwerp verwerken. Tijdens de volgende online bijeenkomst met de 
bewonerswerkgroep bespreken we dit.   
 
Ronde door de wijk met de commissie Ruimte 
Met een afvaardiging van de commissieleden van de commissie Ruimte willen we voorafgaand aan de 
commissievergadering van 1 juni een ronde door de wijk Rijen Noord Oost lopen. Het is afhankelijk van 
de maatregelen of we dit fysiek of digitaal doen. Het doel van deze ronde is om de commissieleden 
een beeld te laten vormen van de overlast door wortelopdruk in de straten.  
 
Stand van zaken deelproject 2: Doornbos 
De bewonerswerkgroep voor de straat Doornbos is ook opgestart en al een eerste keer 
samengekomen. In deze online bijeenkomst is er kennisgemaakt, is het project toegelicht en hebben 
we de wensen en behoeften opgehaald. Met deze informatie is de tekenaar nu aan de slag om de 
eerste schetsontwerpen op te stellen. Als de schetsontwerpen klaar zijn bespreken we deze tijdens de 
eerst volgende online bijeenkomst met de bewonerswerkgroep.  



Wanneer zijn de andere straten aan de beurt?  
De straten Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek starten we in de loop van dit jaar en 
begin volgend jaar op. Hiervoor doorlopen we hetzelfde proces (opstarten bewonerswerkgroep, 
onderzoeken, ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren). 
 
De herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost gaat ook 
over overlast bij extreme regenbuien 
Tijdens hevige regenval kampt vooral het laagstgelegen 
deel van Rijen Noord Oost met wateroverlast. Bij het 
zoeken naar oplossingen voor deze wateroverlast is het 
noodzakelijk om naar het rioleringssysteem van Rijen 
Noord Oost in zijn geheel kijken. We stellen daarvoor 
een rioleringsplan op. Dat plan reikt verder dan de 
straten binnen het project Rijen Noord Oost maar 
omvat het gehele gebied Rijen Noord Oost. Op basis van 
dat rioleringsplan bepalen we welke aanpassingen we 
aan het riool moeten verrichten tijdens de grote 
opknapbeurt om het probleem van de wateroverlast structureel aan te pakken. In de loop van dit jaar 
verwachten we het rioleringsplan af te ronden.  
 
Afronding korte termijn maatregelen wateroverlast 
Vooruitlopend op de grote opknapbeurt van de zeven straten in Rijen Noord-Oost hebben we een 
aantal gerichte maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Deze maatregelen moeten 
ervoor zorgen dat het water snel de wijk uitstroomt; richting een beek en naar het achterliggende 
gebied aan de oostkant van de wijk, en zich niet ophoopt in de wijk zelf. Het wegprofiel is aangepast 
in een deel van de Zaaren en de Sporkt. In de groenstrook tussen de Sporkt en de beek is een verlaging 
gegraven richting de beek. Zo is als het ware in de wijk een tijdelijke afvoer gecreëerd richting de beek 
en het achterliggende gebied. Het doel is om het risico op wateroverlast tijdens extreme regenbuien 
te verminderen.  
 
Samen op weg naar een klimaatbestendig Gilze en Rijen  
Het klimaat verandert. Ook in Gilze en Rijen hebben we steeds vaker te maken met droogte, hitte en 
zware regenbuien. Als gemeente willen wij de gevolgen en schade van deze veranderingen zo veel 
mogelijk voorkomen. Dat doen we door de omgeving aan te passen op het veranderende klimaat, met 
een mooi woord klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan meer schaduw, meer groen en meer ruimte 
voor water.  
 

We vinden het belangrijk om te weten hoe u over 
klimaatverandering denkt in uw buurt. Ook willen 
we graag weten of u nu al last heeft van het 
veranderende klimaat. Maar vooral willen we uw 
ervaringen en ideeën meenemen in onze plannen.  
 
Daarvoor hebben we u nodig, vul de enquête in!  
Uw mening telt. Vul daarom snel de enquête in via 
(link: http://tiny.cc/d79wtz). Met uw inbreng 
brengen we onze plannen weer een stap verder. 
Het invullen van de vragen kost u ongeveer 10 
minuten van uw tijd en deelname is anoniem.  
 

  

http://tiny.cc/d79wtz


Online dialoogsessie klimaatadaptie ‘van water tot droogte’ 
Op dinsdagavond 18 mei organiseren we van 19.00 uur tot 20.30 uur een online dialoogsessie 
klimaatadaptatie ‘van water tot droogte’. Steeds meer krijgen we te maken met extreem weer in de 
vorm van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. De urgentie is groot, want de 
klimaatverandering is niet meer te stoppen. Ook niet in de wijk Rijen Noord Oost.   
 
Wanneer? 
Helaas mogen we nog niet fysiek bij elkaar komen, daarom gaan we digitaal met u het gesprek aan. Dit 
doen we via MS Teams op dinsdag 18 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur. Na aanmelding ontvangt u de 
link met toegang tot de online dialoogsessie. 
 
Aanmelden doet u zo: 
Bent u er 18 mei bij? Stuur dan een e-mail aan duurzaamheid@abg.nl onder vermelding van 
‘dialoogsessie klimaatadaptie’ + het aantal personen. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u het 
programma en de link naar de onlinebijeenkomst. Ook als u nog een vraag heeft over de bijeenkomst 
kunt u een mail sturen aan duurzaamheid@abg.nl.  
 
Het klimaat is van ons allemaal 
Daarom gaan we 18 mei graag met u in gesprek. Onze leefomgeving klimaatbestendig maken kunnen 
we namelijk niet alleen. Wat kunt ú doen en wat kunnen we samen doen om ons te wapenen tegen 
extreem weer? Zodat hitte, extreme droogte en wateroverlast niet meer bedreigend zijn voor de 
mensen die hier wonen en werken?  
 
Wat kunt u verwachten? 
Het belooft een interactieve sessie te worden. Naast de gesprekken en presentatie van het 
klimaatportaal de Baronie, spelen we ook het klimaateffectenspel. Hiermee proberen we de kansen 
en bedreigingen van de klimaateffecten in Rijen Noord-Oost in kaart te brengen.  
Tot dinsdagavond 18 mei om 19.00 uur! 
 
Duurzaamheidsnieuwsbrief  
Ontvangt u al de duurzaamheidsnieuwsbrief? Daarin 
leest u meer over wat er allemaal gebeurd binnen onze 
gemeente op het gebied van duurzaamheid; wat we 
zelf doen, met wie we samenwerken en waar u terecht 
kunt voor een duurzaamheidslening, 
energiebesparingsacties en andere nuttige zaken. 
Aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief doet u 
via: http://tiny.cc/t89wtz. Onderaan de website kunt u 
zich aanmelden. 
 
 
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw wijk 
Kent u iemand in de straat/wijk die nog niet is aangemeld voor de nieuwsbrief? Laat hem/haar weten 
dat aanmelden voor de nieuwsbrief makkelijk en snel kan via: https://leefjeomgeving.nl/rijen-
noordoost. Via de participatiewebsite blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u 
24/7 uw vraag stellen of uw mening geven. 
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