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In zijn vergadering van 21 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 De Tuinderij fase 2 wordt in procedure gebracht.  

Fase 2 van de Tuinderij omvat de realisatie van 110 woningen, naast de 83 woningen uit de eerste 

fase. De 110 woningen bestaan uit verschillende type woningen, waaronder 22 woningen in het 

sociale huursegment.  

De Tuinderij is de grootste ontwikkellocatie voor wonen in de gemeente Zundert. Het totale plan 

omvat ruim 200 woningen, een corsobouwplaats voor 2 buurtschappen en een landschappelijke 

zone. Het gebied wordt in fases gerealiseerd, waarvan fase 1 al is gestart. Om de ontwikkeling van 

het gehele gebied onafgebroken te laten plaatsvinden wordt de ruimtelijke procedure voor fase 2 

gestart waarbij direct een ontwerpbestemmingsplan wordt aangeboden. 

 

 De mobiliteitsvisie is vastgesteld 

De visie beschrijft waarom mobiliteit belangrijk is voor Zundert en welke maatschappelijke effecten 

we willen bereiken met mobiliteitsbeleid. De visie is opgesteld met inbreng van de Zundertse 

samenleving en is de leidraad voor het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Centraal 

staan vijf ambities die bijdragen aan de Global Goals. De mobiliteitsvisie wordt aan de raad 

voorgelegd.  

 

 Aanpassing ontwerp voor de Noordelijke Entree Centrum Zundert 

Met de aanpassing van het ontwerp voor de Noordelijke Entree Centrum Zundert wordt voor alle 

weggebruikers een duidelijke, overzichtelijke en vooral veilige verbinding gemaakt naar het 

centrum van Zundert. De snelheid wordt eerder teruggebracht naar 30 km per uur en de keuze om 

de Randweg te gebruiken wordt hierdoor gestimuleerd. Bovenal wordt met dit aangepaste ontwerp 

nadrukkelijk rekening gehouden met de klimaatadaptatie en de duurzaamheid omdat er veel meer 

groen is opgenomen in plaats van verharding. Bijkomend voordeel is dat de Noordelijke Entree er 

aanzienlijk groener en minder versnipperd uit komt te zien. Daarom brengt het college het 

aangepast ontwerp naar de gemeenteraad. 


