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Het college van burgemeester en wethouders vergadert op dinsdag. Voor de media en andere 

geïnteresseerden publiceren wij iedere week de openbare besluiten. 

De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week daarna op de website 

zundert.raadsinformatie.nl. 

 

 

Op dinsdag 5 januari 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Het dimprotocol 3A vastgesteld als standaard voor de openbare verlichting 

Een dimprotocol is het dimmen van de openbare verlichting op bepaalde tijden tijdens de rustige 

nachtelijke uren. Het doel is een energiebesparing en het verminderen van de lichthinder en 

lichtvervuiling in de nachtelijke uren zonder dat de veiligheid in gevaar komt.  Dimprotocol 3A 

betekent dat de verlichting van 06:00 tot 22.00 uur op 100% brandt. Daarna wordt er tot 

middennacht gedimd naar 70% waarna er tot 5.00 uur gedimd wordt naar 50%. Tot 6.00 uur 

brandt de verlichting weer op 70% van de capaciteit.  

 

• Ingestemd met het verlengen van het Noodfonds Covid-19 in 2021, ter hoogte van 

maximaal € 245.000,- en legt dit ter besluitvorming voor aan de raad 

De gemeenteraad wil het gemeentelijk Noodfonds Covid-19 ook in 2021 handhaven. Daarom wordt 

het noodfonds nu verlengd en wordt dit ter besluit voorgelegd aan de Raad. Het noodfonds is in 

het leven geroepen voor ondernemers en inwoners die ondanks alle coronamaatregelen tussen wal 

en schip vallen. De gemeente kan hen dan financieel ondersteunen.  

 

• De gezondheidsagenda 2021 vastgesteld 

De gemeente Zundert heeft de nota Volksgezondheid ‘Een Gezonder Zundert in 2025’. In deze 

schetsen we hoe we de komende jaren gezondheidswinst voor onze inwoners willen behalen. 

Jaarlijks stellen we een gezondheidsagenda op waarin de doelstellingen uit de nota vertaald worden 

in concrete activiteiten. 
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Pers kan voor vragen contact opnemen met het team Communicatie. Het team is bereikbaar via tel nr: 076 599 56 00. 
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