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Een Cultureel Centrum dat de oorsprong van Rijen accentueert. 

Een licht en transparant gebouw dat uitnodigt om naar  

binnen te gaan met verlichtingszuilen in de vorm van  

schoorstenen van de leerlooierijen van weleer. 
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Inleiding: Waarom nu 

Er wordt al ca 25 jaar gesproken over het afmaken van het centrum van Rijen ter 

hoogte van het Wilhelminaplein. Projectontwikkelaars hadden de grond in hun bezit en 

waren op zoek naar een rendabele realisatie van een vastgoedproject. Al die jaren is 

men er echter niet in geslaagd om het centrum af te maken. De ontwikkelaars wilden 

(te) veel geld van de gemeente om hun noodzakelijke rendement te realiseren.  

Om de impasse te doorbreken heeft de gemeente een nieuw wettelijk instrument 

ingezet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de verkoop van 90% van de grond in het 

centrumplan aan de gemeente. 

Nu kan de gemeenteraad dan ook bepalen wat er moet gebeuren: moet het een park 

worden, komen er appartementen, wordt de Lidl verplaatst naar het centrum, of maken 

we er parkeerplaatsen van? Of toch een Cultureel Centrum? 

De gemeente heeft een bestemmingsplan gemaakt. Dat plan is gemaakt toen de grond 

nog in bezit was van de ontwikkelaar. De gemeente moest daarin zoveel mogelijk 

rekening houden met de wensen van de ontwikkelaar om te voorkomen dat er te veel 

financiële schade wordt geleden.  

Daarom zijn er een supermarkt en woningen bestemd in het plan. Omdat de 

ontwikkelaar de grond heeft verkocht is er geen kans meer op financiële schade en kan 

de gemeente kijken welke ruimtelijke ontwikkelingen er nog meer mogelijk zijn.  

DAT WAS ONMOGELIJK TOEN DE GROND IN BEZIT WAS  

VAN DE ONTWIKKELAAR 
Het uitgangspunt is altijd geweest om een aantrekkelijk gebied te maken waar veel 

mensen naartoe komen. Omdat veel mensen een supermarkt bezoeken was het een 

optie om in dit geval de Lidl naar het centrum te verplaatsen.  

Echter de supermarkten zijn veelal tot 20:00 uur geopend, daarna is het doodstil in 

zo’n centrum. Daar willen we verandering in brengen. 

Omdat de gemeente nu zelf kan bepalen wat er met de grond moet gebeuren is nu de 

kans om meerdere mogelijkheden voor de meest wenselijke invulling te onderzoeken.  

Een nieuw Cultureel Centrum met bibliotheek en horeca in het centrum van Rijen 

behoort daarbij zeker te worden meegenomen.  

Drie van de vier kernen van de gemeente hebben een bruisend en op de toekomst 

gericht multifunctioneel centrum: Gilze heeft Cultureel Centrum De Schakel, 

Molenschot MFA De Molenwiek en Hulten heeft Gemeenschapshuis The Chump.  

Rijen groeit en heeft een nieuw Cultureel Centrum nodig om de samenleving vitaal te 

houden. Een veel gemaakte opmerking bij dit plan is, ‘veel te duur, onhaalbaar’.  

Wij vragen ons dan af: 

Is € 5.000.000 voor De Molenwiek in Molenschot met ca 1300 inwoners dan 

goedkoop? Onhaalbaar? 

Of is € 35.000 huur per maand voor De Schakel in Gilze met ca 7900 inwoners een 

koopje? De gemeenschap betaalt elke maand ca € 4,50 per Gilzenaar aan huur. Ook 

hier de vraag, was het Cultureel Centrum onhaalbaar? 

Laat het duidelijk zijn, wij zijn net als onze inwoners blij met De Schakel en De 

Molenwiek. Immers onweerlegbaar is aangetoond dat de dorpsgemeenschap in zowel 

Gilze als in Molenschot een enorme boost heeft gekregen en deze centra zijn het 

kloppende en vitale hart van levendige samenlevingen.  
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Daarom zijn wij voorstander van een serieus onderzoek 

naar een nieuw cultureel centrum met bibliotheek en horeca  

op het Wilhelminaplein in Rijen. 
Ook in onze grootste woonkern is een vitaal hart van groot belang. Een centrum waar 

het overdag en ’s avonds goed toeven is en waar mensen elkaar ontmoeten. 

 

Nu bestaat er de mogelijkheid om Rijen voor vele jaren vitaal te houden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezellig druk terras op het Wilhelminaplein 

 

 

Cultureel centrum op het wilhelminaplein 

In de afbeelding is het oppervlak van De Boodschap geprojecteerd op een mogelijke 

plattegrond van het centrumplan dat nu in ontwikkeling is. 

Er is dus voldoende ruimte om een cultureel centrum te realiseren: er zijn voldoende 

parkeerplaatsen en de markt kan op donderdag op het parkeerterrein gesitueerd 

worden, waardoor de afsluiting van de noord-zuidas overbodig is. 
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Op het plein is tevens voldoende ruimte voor openluchtactiviteiten en terrassen.  

Op het nieuwe terras van het cultureel centrum schijnt de zon tot begin van de avond 

waardoor het goed toeven is.  

In het nieuwe Culturele Centrum is 

plaats voor voorzieningen zoals de 

bibliotheek en de ouderensoos, maar 

ook voor een geldautomaat.  

Omdat er voldoende hoogte mogelijk 

is kan er een theaterzaal gerealiseerd 

worden met ca 500 zitplaatsen, 

waardoor er een nieuw segment van 

optredens naar Rijen gehaald kan 

worden. 

Er zullen voldoende zalen, 

kleedkamers en oefenruimtes voor 

dans en muziek gerealiseerd kunnen 

worden, waardoor het culturele klimaat in Rijen een kwaliteitsimpuls zal krijgen. 

Om de bereikbaarheid te vergroten kan buslijn 131 en 130 door de Stationsstraat 

rijden. De markt vormt geen belemmering meer. 

In het verleden is ook in de politiek de wens geuit voor een ‘bypass’ om het 

Wilheminaplein optimaal te kunnen benutten. Achterom het nieuwe Cultureel Centrum 

kan van een ‘bypass’ gebruik gemaakt worden bij activiteiten op het plein, waardoor 

doorgaand verkeer niet mogelijk is. 

 

Waar moet de Lidl naar toe 

De wens van de Lidl is een supermarkt met een oppervlakte van minimaal 1700 m2. 

Dat was in het Centrumplan Rijen niet te realiseren omdat er te weinig ruimte is. Ook 

het aantal supermarkten en het totaal verkoopvloeroppervlak in Rijen is aan een 

maximum gebonden in de wet op de ruimtelijke ordening. Dit om te voorkomen dat er 

te veel supermarkten komen die niet levensvatbaar zijn. 

Als er een Cultureel Centrum aan het Wilhelminaplein komt moet er een andere 

locatie gevonden worden voor de Lidl. Een oplossing is de oostzijde van de rotonde bij 

de Margrieten. In het huidige bestemmingsplan voor het centrum van Rijen staat dat 

het wenselijk is om de supermarkten zo dicht mogelijk bij het centrum te realiseren, 

omdat dit mensen aantrekt die ook andere boodschappen kunnen gaan doen in de 

overige winkels.  

Als het cultuurcentrum naar het Wilhelminaplein komt zal dit ook vele mensen 

aantrekken en is het te motiveren om de Lidl een andere locatie te geven.  

Centrumplan Rijen met projectie De Boodschap 
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In onderstaande afbeelding is op schaal de Lidl en Action uit Dongen geprojecteerd op 

dit perceel. Tevens blijkt hieruit dat er ook voldoende ruimte is voor het parkeren.  

 

 

 

Omdat de spoorlijn langs dit perceel loopt is deze locatie uitermate geschikt voor 

detailhandel. Woningen zijn hier problematisch gezien de geluidsbelasting en 

veiligheid met betrekking tot het spoor. 

De buslijnen 130 en 131 kunnen hier een halte krijgen zodat het voor de inwoners van 

Gilze aantrekkelijk is om naar de Lidl in Rijen te gaan in plaats van de Lidl in Chaam 

te bezoeken. Ook voor de inwoners van Hulten en mogelijk zelfs van Tilburg 

(Koolhoven) is deze locatie aantrekkelijk door een aantrekkelijke parkeermogelijkheid 

en de combinatie Lidl - Action. 

Hierdoor is het mogelijk om te motiveren dat de supermarkt wel de 1700 m2 

vloeroppervlakte kan realiseren. Op de oude Lidl-locatie kunnen appartementen 

gerealiseerd worden die niet in het Centrumplan passen als er een Cultureel Centrum 

komt. Daarbij is er vraag naar ruime appartementen dichtbij de voorzieningen.  

De huidige Lidl-locatie is uitstekend geschikt voor deze herontwikkeling.  

 

 

Wat doen we met de boodschap 

De Boodschap is in de afgelopen jaren voor tonnen verbouwd en nu staat er weer een 

verbouwing op stapel. Rijen is de afgelopen 20 jaar gegroeid en zal naar verwachting 

de komende jaren ook nog (licht) groeien, omdat het een aantrekkelijk woonklimaat 

Lidl en Dongense Action op Oostzijde rotonde 
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heeft met veel grondgebonden en vrijstaande woningen en een uitstekende verbinding 

zowel met het openbaar vervoer als met de personenauto.  

Op een gegeven moment heeft verbouwen niet meer het gewenste effect. Er kunnen 

geen grotere producties plaats vinden en er kunnen niet meer mensen samenkomen. 

Met als gevolg dat er niet meer omzet gemaakt kan worden terwijl de exploitatiekosten 

wel zullen stijgen.  

Welke functie zou de Boodschap kunnen krijgen als het cultuurcentrum is 

gerealiseerd? Of wat zou er gerealiseerd kunnen worden als de Boodschap gesloopt 

zou gaan worden. De volgende opsomming van functies en mogelijkheden moeten 

nader worden onderzocht om zo tot een gedragen oplossing te komen. 

• De Boodschap wordt een jongerencentrum. Het bestaande kantoor in de woning 

wordt weer woning en aan de achterzijde wordt de bibliotheek gesloopt. Hier 

kunnen een aantal woningen voor crisisopvang gerealiseerd worden. Een lang 

gekoesterde wens van Jeugdzorg omdat nu vaak gezinnen die door huiselijk 

geweld of vechtscheidingen tijdelijk onderdak nodig hebben en buiten onze 

gemeente worden geplaatst waardoor kinderen van school moeten wisselen. De 

parkeerplaats kan een skatebaan worden en A16 kan naar Gilze om daar te 

dienen als een jongerencentrum. 

• In overleg met de moskee in Rijen wordt er een plan gemaakt om de moskee 

aan het Burgmeester Sweensplein te verplaatsen naar de vrijgekomen 

Boodschap. Aan het Sweensplein kan de locatie van de moskee herontwikkeld 

worden met appartementen. De parkeerdruk op het plein zal verminderen en de 

moskee krijgt voldoende ruimte om de eigen cultuur te beleven en te 

versterken. 

• De Boodschap wordt gesloopt waardoor er woningen of onderwijs gerelateerde 

bebouwing kan komen. 

• De Boodschap wordt verhuurd aan een muziek- en theater opleiding 

 

haalbaar en betaalbaar 

Een dergelijke complexe herontwikkeling van diverse locaties vraagt om een 

doortastend en creatief team van specialisten.  

De gebiedsontwikkelaars en de vermogensbeheerders hebben bepaalde spelregels en 

principes. Met de nieuwe supermarktlocatie en de extra m2 is het voor de Lidl 

mogelijk om een bepaalde omzet te realiseren. Om deze omzet te kunnen realiseren 

moet men kosten maken zoals personeel, inkoop producten en een gebouw. 

Een aantrekkelijke locatie levert meer omzet op en daardoor zijn deze locaties duurder 

per m2 dan bijvoorbeeld woningbouw. Om een supermarkt te mogen bouwen worden 

bedragen tussen de € 2.000.000 - € 5.000.000 betaald.  

Ook de herontwikkeling van de Lidl-locatie is voor een belegger een aantrekkelijk 

object, ca 20 appartementen verhuren of verkopen kan aantrekkelijk zijn. 

Dat zal ook gelden voor een herontwikkeling aan het Sweensplein. 

De Boodschap is eigendom van de Stichting. Het is de stichting alleen toegestaan de 

Boodschap te verkopen met toestemming van de gemeente.  
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De bouwkosten voor een nieuw Cultureel Centrum met bibliotheek en horeca zal 

tussen de € 9.000.000 en € 12.000.000 bedragen. Uiteraard zal het gebouw zo efficiënt 

mogelijk met energie omgaan waardoor de exploitatie goedkoper kan worden. 

De Schakel in Gilze is destijds gerealiseerd door Woonstichting Leystromen, iets wat 

toen was toegestaan maar inmiddels niet meer tot de mogelijkheden behoort.  

Het is echter voor pensioenfondsen wel interessant om een lening af te sluiten met een 

gemeente. In de huidige tijd zijn rentepercentages van 2% tot 3% aantrekkelijk. 

Als de gemeente € 35.000 per maand aan huur zou betalen, wat ongeveer net zoveel is 

als de huur van De Schakel in Gilze dan zou men daar € 10.000.000 voor kunnen 

ontvangen van een pensioenfonds of BNG Bank (contante waarde methode). 

Een nieuw Cultureel Centrum zal Rijen aantrekkelijker maken als woonplaats, 

waardoor Rijen in potentie kan blijven groeien. Dat levert meer inkomsten op, 

waardoor investeringen meer rendement zullen hebben. 

Deze kans zal zich de komende 100 jaar niet meer voordoen.  

Laten we gezamenlijk deze uitdaging oppakken  

en Rijen een vitaal en gezond kloppend hart geven. 

 

CULTUUR IS ZUURSTOF VOOR EEN 

SAMENLEVING 

 

 

 

 


