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In zijn vergadering van 28 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Regionaal armoedebeleid 

Uit de samenwerking van D6 gemeenten volgt een regionaal armoedebeleid. Dit beleid sluit aan 

op het lokale armoedebeleid. Op deze manier wordt de samenwerking op het sociaal domein 

verder verstevigt en worden lastige vraagstukken regionaal opgepakt. Daarom gaat het college 

akkoord met het voorgestelde beleid. 

 

 Instemming met Water- en Rioleringsplan 2021-2025 

In het water en rioolplan staat aangegeven hoe de gemeente omgaat met regenwater, riolering 

en bijbehorende klimaatuitdagingen. Het regenwater gaan we zoveel mogelijk lokaal verwerken. 

Op die manier zorgen we er voor dat het bestaande rioolstelsel niet hoeft te worden vergroot. Met 

de klimaat adaptieve maatregelen wordt het mogelijk om het huidige stelsel met betere 

levensverlengende maatregelen in stand te houden. Het college van B&W heeft ingestemd met 

het plan. 

 

 Vaststelling bestemmingsplan Tuinderij fase 2 (Prinsenstraat fase 2) te Zundert 

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Tuinderij fase 3 heeft de procedure goed doorlopen. 

Daarom heeft het college het bestemmingsplan vastgesteld. Aansluitend aan de 83 woningen die 

in fase 1 worden gebouwd, komen maximaal 110 nieuwe woningen. Daarvan zijn tenminste 20 

woningen in het sociale huursegment. De Tuinderij is het grootste woningbouwproject binnen de 

gemeente.  

 

 Vaststelling Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Zundert 2020 -2024 

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Zundert 2020 -2024 vormt het beleidsmatig kader 

om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ‘Zundert Proof’ te maken. Het areaal van 

de openbare ruimte in Zundert bestaat uit het netwerk van wegen, groen, meubilair, civiele 

kunstwerken en water, met alle bijbehorende boven- en ondergrondse voorzieningen en 

objecten. Om voorbereid te zijn op de toekomst is dit plan opgesteld waarmee een strategie 

wordt bepaald voor de komende jaren. In het IBP-OR zijn strategische keuzes voorgesteld en 

beschreven wat dit op hoofdlijnen betekent voor de uitvoering van het beheer. 

 

 Vaststelling Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020 – 2030 

In het politiek akkoord 2018-2022 is de bestuursopdracht opgenomen om het Gemeentelijk 

Verkeer- en Vervoerplan te actualiseren. Het eerste onderdeel daarvan, de Mobiliteitsvisie, is op 3 

maart 2020 door de raad vastgesteld. Het tweede onderdeel, het GVVP, is nu door het college 

vastgesteld. 

 

In het GVVP staat omschreven hoe de 5 ambities uit de Mobiliteitsvisie waargemaakt gaan 

worden. Het plan is opgesteld met de inbreng van de Zundertse samenleving. Het bevat een 

overzicht van maatregelen die de komende 10 jaar uitgevoerd gaan worden.  
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 Voortzetting project Opruimen scheelt een hoop 

Na een succesvolle pilot gaat het project ‘Opruimen scheel een hoop’ door. Hondenpoepzakjes 

worden daarom ook in 2020 verstrekt aan hondenbezitters, zodat de uitwerpselen van honden 

opgeruimd kunnen worden. 


