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Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen 

wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het 

college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl. 

 

 

Op dinsdag 11 mei 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Heeft ingestemd met de tijdelijke intensivering formatie jeugdprofessionals en 

activiteiten jongerenwerk 

Onze samenleving heeft inmiddels ruim een jaar te kampen met de gevolgen van de 

coronapandemie. De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende lockdowns hebben hun uitwerking 

op de mentale en psychische gesteldheid van een ieder. Dit wordt ook tastbaar in de jeugdzorg. 

Landelijk neemt de druk op jeugdzorg toe en bij meerdere aanbieders nemen de wachtlijst en 

wachttijd toe. We zien dit ook in ons Centrum voor Jeugd en Gezin. Met dit voorstel willen we 

hiervoor oplossingen bieden. 

 

• Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Nelleveldstraat 1a in Rijsbergen 

Voor de locatie Nelleveldstraat 1a in Rijsbergen is een plan ingediend voor de sanering van de 

intensieve veehouderij en de bouw van twee Ruimte-voor-ruimte-woningen. Het voorontwerp heeft 

in het najaar ter inzage gelegen. De reacties leidden tot enkele aanpassingen in het plan. Het 

aangepaste ontwerp wordt nu verder in procedure gebracht. 

 

• Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Wernhoutseweg 26 in 

Wernhout 

In en rondom het voormalige douanekantoor aan de Wernhoutseweg 26 komt een 

nieuwbouwproject met een bijzonder woonconcept. Het project voorziet in zes appartementen en 

10 woningen die rondom een ontmoetingstuin komen. Lees hier meer over in het persbericht op 

onze website: https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/voormalig-douanekantoor-

biedt-ruimte-aan-uniek-nieuwbouwproject.  

 

• Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘Vijfde herziening 

bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ 

Er ligt een ontwerpbestemmingsplan voor de ‘Vijfde herziening bestemmingsplan Buitengebied 

Zundert’. Het voorontwerp heeft in het najaar ter inzage gelegen. In het plan staan een aantal 

locaties waarvoor het bestemmingsplan wordt geactualiseerd of een kleine ontwikkeling mogelijk 

wordt gemaakt. Het aangepaste ontwerp bestemmingsplan wordt nu ter inzage gelegd.  

 

• Het verkopen van kavel 6 op bedrijventerrein Beekzicht in Zundert 

Het college van B&W verkoopt kavel 6 op bedrijventerrein Beekzicht. Op het kavel wordt een 

bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd, dat erg in trek is bij Zundertse ondernemers. 
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