
 

 

Nieuws van het college van B&W 

 

- 1 - 
 

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

 

• Stelt twee nieuwe straatnamen voor Achtmaal vast 

Voor het nieuwbouwproject in Achtmaal komen er twee straten bij. Het college van B&W is bevoegd 

om straatnamen toe te kennen en heeft besloten om de betreffende straten te vernoemen naar 

mensen van het verzet. Het verzet in Achtmaal richtte zich onder meer op het ondersteunen van 

de escapelijn. Via die weg ontsnapten piloten en anderen naar België. Daar werden zij 

overgedragen aan de Belgische verzetsbeweging ‘Witte Brigade’. Twee mensen die in Achtmaal een 

belangrijke rol vervulden in de escapelijn waren Aloysius (Louis) Boden en wachtmeester 

Lambertus (Bert) van der Meer. De straatnamen zijn daarom als volgt: Aloysius Bodenstraat en 

Lambertus van der Meerstraat.  

 

• Heeft ingestemd met het continueren van de Kwaliteitsmonitor Jeugd in 2022 en 2023 

Gemeente Zundert wil alle Zundertse jeugdigen de best passende ondersteuning en jeugdhulp 

bieden. De Kwaliteitsmonitor is een onmisbaar instrument hiervoor. Het geeft zicht op de kwaliteit 

van de zorg door jeugdhulpaanbieders en gemeentelijke toegangen. Gecombineerd met 

kwantitatieve data ontstaat een goed beeld van de geleverde zorg. En kunnen 

jeugdhulpaanbieders, toegangen en gemeenten met elkaar in gesprek over de data en daarmee 

continu werken aan betere kwaliteit van de jeugdhulp. 

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Oude Heistraat 11 in Wernhout ter inzage  

Aan de Oude Heistraat 11 in Wernhout is het agrarisch bedrijf al enige tijd beëindigd en wordt niet 

meer voortgezet. In 2021 heeft de initiatiefnemer de locatie aangekocht. De planlocatie heeft de 

bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch 

– voormalig agrarisch bedrijf’. Het voorstel is om de bestemming te wijzigen naar ‘Wonen’.  

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Maalbergenstraat 3d  in Wernhout ter inzage 

Aan de Maalbergenstraat 3d in Wernhout is een boomteeltbedrijf gevestigd. De initiatiefnemers 

willen de bedrijfsloods uitbreiden. Hierdoor kan de verwerking van planten zoveel mogelijk binnen 

en in een routing uitgevoerd worden. Voor een optimale bedrijfsvoering moet het agrarisch 

bouwvlak vervormd worden, zodat de uitbreiding van de loods optimaal gepositioneerd kan worden.  

 

• Legt de Transitievisie Warmte 1.0 ter besluitvorming voor aan de Raad 

Uiterlijk dit jaar moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) hebben 

vastgesteld. De TVW bevat een strategie om de eerste stappen te zetten richting een aardgasvrij 

Zundert. De keuzes die we maken zijn mede van invloed op de energiebehoefte en de benodigde 

energieproductiecapaciteit in de regio. De transitie naar aardgasvrij is een opgave die geldt voor 

heel Nederland. Elke gemeente mag daarin haar eigen koers bepalen, echter wel met het einddoel 

aardgasvrij in 2050. 

http://www.zundert.nl/

