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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 14 september 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Oekelsebaan 2c in Zundert vast te stellen 

Het plan voorziet in een bestemmingswijziging om de woonbestemming van de woning aan de 

Oekelsebaan 2c te vergroten door de voormalige bedrijfswoning toe te voegen aan naastgelegen 

woning. Door het bestemmingsplan aan te passen wordt de voormalige bedrijfswoning opnieuw in 

gebruikgenomen. Dit plan heeft van 17 juni t/m 29 juli ter inzage gelegen.  

 

• Stelt de raad voor om een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de 

verplaatsing van corsobouwplaats De Lent 

Er ligt een plan om de corsobouwplaats van buurtschap De Lent te verplaatsen. Dit voorstel past 

in de aanpak van de gemeente om alle corsobouwplaatsen een duurzaam en geschikte locatie te 

geven. Om de verplaatsing te realiseren moet er worden afgeweken van het bestemmingsplan 

Buitengebied. Van de raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen. Daarnaast wordt aan de 

provincie een ontheffing gevraagd van de provinciale Instructieregels. Wanneer aan beide 

voorwaarden is voldaan kan er een omgevingsvergunning met afwijking worden verleend. 

 

• Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte, Vagevuurstraat tussen 

2 en 2a in Klein Zundert vast te stellen 

Er ligt een plan voor een ruimte voor ruimte woning op bovengenoemende locatie. Het 

ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 27 mei voor 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen 

zienswijzen zijn behandeld en zijn er aanpassingen doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt nu 

ter vaststelling aangeboden aan de raad.  

 

• Stelt de raad voor om het Wijzigingsplan Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant vast 

te stellen  

De corsobouwplaats van buurtschap Klein Zundertse Heikant wordt verplaatst. Dit voorstel past in 

de aanpak van de gemeente om alle corsobouwplaatsen een duurzaam en geschikte locatie te 

geven. Dit plan heeft van 25 maart t/m 6 mei ter inzage gelegen. Het wijzigingsplan kan nu worden 

vastgesteld.  

 

• Ingestemd met de kostenverdeling van de asbestsanering in het woonbouwproject 

Zuidrand Achtmaal 

In het project Zuidrand Achtmaal zit een asbestvervuiling. Het betreft de zuidelijke straat (nu Van 

Lanschotstraat straks Tessenvijverstraat. Deze asbestvervuiling moeten worden gesaneerd; de 

kosten worden verdeeld tussen gemeente en de projectontwikkelaar. 

 

http://www.zundert.nl/

