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In zijn vergadering van 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Vaststellen plan van aanpak voor de reconstructie van de Oranjestraat in Rijsbergen 

Het plan is om onderhoud uit te voeren in de Oranjestraat in Rijsbergen. Het voorstel is om een 

gescheiden rioolstelsel aan te leggen om het rioolsysteem te ontlasten en om ondergronds het 

regenwater zoveel mogelijk binnen het gebied te bergen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie 

om straten klimaat- en toekomstbestendig te maken. In de straat wordt meer ruimte gemaakt voor 

groen; opstelruimte voor afval ophalen; en openbare verlichting. Ook is het voorstel om de straat 

in te richten als 30 km/h-gebied. Het informatie- en participatietraject met de bewoners loopt t/m 

november 2020.  

 

 Principeverzoek van Golfpark De Turfvaert in Rijsbergen 

De eigenaar van golfpark de Turfvaert heeft een aantal initiatieven voor de ontwikkeling van het 

golfpark. Het gaat om de herbouw van twee bedrijfswoningen, de realisatie van enkele Ruimte-

voor-Ruimtekavels, de realisatie van een zonneweide en de verduurzaming van de bedrijfsvoering.  

 

 Intentieovereenkomst voor De Maalderij in Klein Zundert 

Er komen woningen op een deel van De Maalderij in Klein Zundert. Het gebouw aan de westzijde, 

de voormalige maalderij aan de Klein Zundertseweg 1A, blijft behouden. Het college van B en W 

gaat een intentieovereenkomst aan met DC Onroerend Goed B.V voor deze herontwikkeling. 

 

 Instemmen met voorlopig ontwerp voor appartementen in de Molenstraat in Zundert 

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van de 

locaties Molenstraat 23 en 25-27 (het eerdere ‘Jacobs Mode’). Het plan bestaat uit 2 woningen en 

17 appartementen, waarvan 8 sociale huurappartementen. 

 

 Medewerking verlenen aan het verzoek ‘Ruimte voor Ruimte’ in de Hoefstraat in 

Rijsbergen 

Het college verleent  in principe medewerking aan het verzoek om in de Hoefstraat in Rijsbergen 

11 Ruimte voor Ruimte-kavels en 12 twee onder een kap-woningen te ontwikkelen.  

 

 Cultuur Centrum Zundert wordt gesloten 

Op 19 mei 2020 heeft het college B&W besloten om het cultuur centrum beperkt open te stellen 

voor incidentele grote evenementen tot 1 juni 2021. Voor een verantwoorde (beperkte) openstelling 

zijn echter aanpassingen van het gebouw noodzakelijk. Dit brengt financiële investeringen met zich 

mee. Deze wegen niet op tegen het maatschappelijk belang. Daarom is besloten om het 

cultuurcentrum 1 jaar eerder te sluiten met als doorkijk dat het beoogde gerenoveerde cultuur en 

ontmoetingscentrum met ingang van het theaterseizoen 2022/2023 in gebruik wordt genomen. 

Voor de gebruikers die niet meer in het pand terecht kunnen zijn alternatieven geboden. Zoals voor 

het haal/brengpunt van de bibliotheek en de kaartverkoop van Stichting CCZ. Voor de EHBO wordt 

gezocht naar vervangende huisvesting o.a. bij 't Stokperdje. 


