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In zijn vergadering van 7 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 

 College van B&W verleent haar medewerking aan de herontwikkeling van de panden aan 

Molenstraat 91, 93 en 95 te Zundert (voormalig Bakx-badkamers) 

De eigenaren en aannemer hebben een verbouwingsplan opgesteld voor deze locatie. Daarin zijn één 

winkelruimte en elf appartementen voorzien. Ook komen er parkeerplaatsen op het eigen terrein. Deze 

herontwikkeling betekent een waardige entree voor dit gedeelte van de Molenstraat. Bovendien sluiten 

de elf appartementen goed aan op de woningbehoefte van de gemeente. Daarom verleent het college 

van B&W haar medewerking aan de herontwikkeling.  

 

 College van B&W verleent haar medewerking aan de herontwikkeling van de locatie aan 

Wernhoutseweg 26 te Zundert 

Het voornemen van de projectontwikkelaar is om de locatie te ontwikkelen voor woningbouw, namelijk 

zes appartementen en 10 grondgebonden woningen. De woningen zijn bestemd voor senioren of 

éénpersoonshuishoudens. Deze woningbouwontwikkeling draagt bij aan de woningbehoefte van de 

gemeente Zundert. Daarom verleent het college van B&W haar medewerking aan de herontwikkeling. 

  

 College van B&W stemt in met het concept-Regionale Energiestrategie 

Met de RES leveren we als regio een bijdrage aan de opgaven in de energietransitie zoals deze zijn 

opgenomen in het landelijk Klimaatakkoord. Met name op het gebied van de opwekking van 

duurzame energie en het gebruik van warmte. Dit doen we in nauwe samenwerking met 

maatschappelijke partners en inwoners. De uitkomsten van de RES gebruiken we ook als 

bouwstenen voor lokale plannen en projecten en de uitvoeringsagenda RES. Daarom stem het 

college van B&W in met het concept. 

 

 College van B&W verleent haar medewerking aan ontwikkeling ruimte voor ruimte voor 

een locatie in Rijsbergen. 

De gemeente Zundert en haar partners werken aan een vitaal buitengebied nu en in de toekomst. 

Verschillende initiatieven vinden hier hun plek, waaronder deze ontwikkeling. Bijzonder aan dit 

proces is het maatwerk dat wordt geleverd en het optreden van de provincie en de gemeente als één 

overheid. 

Op deze locatie wordt een intensieve veehouderij beëindigd en gesaneerd. Daarvoor in de plaats 

komen twee ‘ruimte-voor-ruimte’ woningen. De milieubelasting wordt verminderd en dit draagt bij 

aan een beter woon- en leefmilieu voor de directe omgeving en Vitaal Buitengebied. Daarom 

verleend het college van B&W haar medewerking hieraan. 

 

 


