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In zijn vergadering van 1 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 De Raad voor te stellen om alle AED’s in de gemeente Zundert te vervangen 

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om alle 33 AED’s te vervangen. Zo heeft de 

gemeente de minimaal 6 jaar goedwerkende en veilige AED’s verspreid over Zundert. Dit draagt 

bij aan goede gezondheidszorg en een goed netwerk van AED’ s. In 2020 moeten de AED’s 

vervangen worden.  

 

 De Raad voor te stellen in te stemmen met de procesaanpak voor het Meerjaren 

Uitvoeringsprogramma GVVP 2020-2030 

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) is op 9 juni 2020 vastgesteld door de 

gemeenteraad. In het plan staat hoe we het verkeer en het vervoer in de komende jaren gaan 

inrichten. De projecten en onderzoeken uit het GVVP zijn geprioriteerd en staan in een Meerjaren 

Uitvoeringsprogramma (MUP). Wij kijken bij de prioritering van de projecten en onderzoeken 

naar de volgende onderwerpen: de aansluiting bij de Mobiliteitsvisie, de kosten en de mogelijke 

relatie met andere projecten in de gemeente. Het doel is een zo goed mogelijke planning waarbij 

we de middelen effectief en efficiënt inzetten. 

 

 De Raad voor te stellen om in te stemmen met de Afvalstoffenverordening 2020 

De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen van huishoudelijk afval. Daarom is er een 

afvalstoffenverordening met daarin de voorschriften. De afvalstoffenverordering wordt gewijzigd, 

om de afvalinzameling op park Wernhoutsburg (eerder Parc Patersven) te wettelijk goed te keuren. 

Het afvalinzamelpunt op het park lag in beheer bij de VEP, en komt in beheer van de gemeente. 

  

 Vaststellen straatnamen voor De Groene Kamers (fase 2) in Rijsbergen 

Het college van B&W kent namen toe aan nieuwe straten. De commissie Naamgeving adviseert het 

college van B&W. Voor de eerste fase van de Groene Kamers hebben we gekozen voor straatnamen 

die zijn verbonden aan het drama op de vloeiweide in oktober 1944: Boswachter Neefsstraat en 

Maria Koijenstraat. De straatnamen in fase 2 van De Groene Kamers sluiten hier straks op aan. De 

twee nieuwe straatnamen hebben te maken met het verzet op de Vloeiweide: Janus van den 

Heuvelstraat en de Paul Windhausenstraat. 


