Nieuwsbrief Herinrichting Rijen Noord Oost – februari 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.
Start werkzaamheden korte termijn maatregelen
wateroverlast Rijen Noord Oost
Op maandag 1 februari beginnen we met de
werkzaamheden om de wateroverlast bij extreme
buien in Rijen Noord Oost te verminderen. Hierover
heeft u een brief ontvangen. Eind maart 2021 zijn de
werkzaamheden als het goed is klaar. Bij het uitvoeren
van de werkzaamheden zijn we sterk afhankelijk van
het weer. In de carnavalsweek (15 t/m 21 februari)
werkt de aannemer niet.

Eerste online samenkomst werkgroep Riekevoort / Mosselaar succes
Op vrijdag 8 januari is de eerste online samenkomst van de werkgroep Riekevoort/Mosselaar geweest.
Samen met het projectteam vanuit de gemeente is er tijdens deze online samenkomst allereerst kennis
gemaakt met elkaar. Ook is het projectproces toegelicht en hoe dit er de komende periode uit ziet.
Daarnaast is besproken wat er is opgehaald bij de bewoners uit deze twee straten. Hier kwam onder
andere uit:
 Bomen, erg groot geworden, overlast
 Tekort aan parkeerplaatsen/tegengaan foutparkeren
 Meer uniformer beeld drempels
 Wens voor gelijkwaardige kruispunten
 Voorstellen voor diverse typen wegindelingen
 Verkeersveiligheid fietsers
 Gevarieerde beplanting (biodiversiteit)
Met deze informatie gaan we aan de slag. Er worden eerste schetsen (dwarsprofielen) opgesteld. In
een tweede bijeenkomst gaan we deze bespreken met de werkgroep.
Opstart werkgroep Doornbos
Bij de herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost betrekken we graag u als inwoner. Hiervoor werken
we met een werkgroep. De volgende straat waarmee we aan de slag gaan is; Doornbos. Voor deze
straat vormen we ook een werkgroep. Via de participatiewebsite hebben we hiervoor al aanmeldingen
mogen ontvangen. Deze mensen ontvangen binnenkort van ons bericht. We gaan samen aan de slag
om de straten; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken.

Duurzaamheid
Wat een hitte, droogte en dan weer regen! Het klimaat verandert. Samen met inwoners wil de
gemeente in 2050 klimaatbestendig zijn. Als gemeente zijn we niet zomaar klimaatbestendig. Daar
hebben we ook u voor nodig. De wijk Rijen Noord Oost knappen we de komende tijd op. Tijdens deze
opknapbeurt nemen we het onderwerp ‘duurzaamheid’ in de breedste zin van het woord mee. Denk
bijvoorbeeld aan het (her)gebruik van (duurzame) materialen of regenwateroplossingen. Dit zijn een
aantal mogelijkheden. Graag horen we van u hoe u hierover denkt. Daarom besteden we de komende
tijd in de werkgroepen hier aandacht aan. Heeft u nu al een goed idee? Laat het ons weten door een
reactie achter te laten op de participatiewebsite: https://leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost.
Hoe staan we er nu voor?
Om u inzicht te geven hoe we er nu voor staan, waar de kansen, maar ook knelpunten liggen, bezoekt
u de website: https://www.klimaatportaalbaronie.nl/gemeente/gilze-en-rijen/. Hier kunt u op
straatniveau zien hoe uw straat en wijk er nu voor staat op het gebied van hitte, wateroverlast en
droogte. Hier leest u ook tips over hoe u zelf aan de slag kunt met duurzaamheid.
Klimaatsubsidie aanvragen
De gemeente wilt haar inwoners helpen om hun tuin in te richten op het veranderende klimaat. U kunt
hiervoor een klimaatsubsidie aanvragen. Deze subsidie kunt u gebruiken voor de aanleg van groene
daken, het vergroenen van uw tuin, de aanleg van regenwatervijvers en waterdoorlatende verharding
of het aanschaffen van een regenton. Bezoek voor meer informatie en het aanvragen van de
klimaatsubsidie de website: https://www.gilzerijen.nl/duurzaamheid/klimaatsubsidie.html.
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:
https://us4.campaign-archive.com/?u=53d0ac961577bb6db1ed9b43b&id=bf860f6aec. Onderaan de
website kunt u zich aanmelden.
Blijf op de hoogte!
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/rijennoordoost. Via de participatiewebsite blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u
24/7 uw vraag stellen of uw mening geven.

