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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 21 december 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Stelt de Raad voor om de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vast 

te stellen 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels over openbare orde 

en veiligheid. Indien nodig wordt de APV gewijzigd. Ditmaal betreft het wijzigingen die juridisch 

dan wel tekstueel van aard zijn.    

 

• Stelt een verkeersbesluit in voor 60 km-zones voor alle gemeentewegen buiten de 

bebouwde kom 

Een van de projecten in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2030 is het invoeren van 

een maximum snelheid van 60 km/h in het buitengebied. Hiervoor is dit verkeersbesluit. Om ervoor 

te zorgen dat het verkeer zich aan de snelheid houdt zijn verschillende verkeersmaatregelen nodig. 

Zodra het aan de orde is, vragen we aan de bewoners van straten waar we fysieke maatregelen 

gaan nemen, om mee te denken. 

 

• Ingestemd met de structurele borging van toetsing op naleving van contractuele 

verplichtingen voor de kwaliteitsverbetering van het landschap 

De Raad heeft via een motie in 2019 gevraagd om meer informatie over de toepassing van het 

landschapsfonds bij ruimtelijke ontwikkelingen. De Raad wil een evaluatie en hiervoor is de ‘Stand 

van zaken landschapsfonds LOP’ opgesteld.  

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Business Centre Treeport Tweede Fase’ ter inzage 

Voor het Business Centre Treeport (BCT) is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit is in 

twee fases. Sneller dan voorzien is de tweede fase nu aan de orde, want meer dan de helft van de 

bedrijfspercelen zijn al verkocht. Een groot deel van de nog resterende gronden zijn gereserveerd 

en mocht een eventuele verkoop niet doorgaan, dan is er een wachtlijst. Met de uitwerking van de 

tweede fase van het bedrijventerrein BCT wordt het mogelijk om de vraag naar middelgrote en 

grote bedrijfspercelen binnen de boomteeltsector of aanverwante sector in te vullen. 

 

• Informeert de Raad over maatregelen voor de verkeersveiligheid in de Prinsenstraat, 

Molenstraat en Wernhoutseweg 

Op 9 februari 2021 heeft de Raad besloten om vooralsnog geen aanvullend onderzoek te doen naar 

een Zuidelijke Verkeersontsluiting. In plaats daarvan stemde de Raad in met het voorstel om, in 

overleg met stakeholders, te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid in de 

Prinsenstraat, Molenstraat en Wernhoutseweg te verbeteren. In januari 2022 worden bewoners en 

belanghebbenden hierover geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen dan ook reageren op de 

plannen.  

 

• Stemt in met de financiering van de ‘Floriade’ bank 

Treeport is aanwezig op de Floriade 2022. Het college van B&W stemt in met de financiering van 

de Floriade bank. Het zitmeubel is door lokale ontwerpers vormgegeven en krijgt een plaats op de 

Floriade. Na afloop wordt het in de gemeente geplaatst. De bank krijgt een typische Zundertse 

uitstraling en staat symbool voor ontmoeting, van Gogh, groen en het element water. 

http://www.zundert.nl/
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• Stemt in met de raadsmededeling over het ecologisch maaibeleid 

In de motie vreemd aan de orde van de dag over het ecologisch maaibeleid Zundert zijn de 

problemen aan de orde gesteld van agrariërs. In de raadsmededeling staan de acties die zijn 

ondernomen om de problemen te verminderen dan wel te voorkomen.  

 

• Stelt het wijzigingsplan ‘Breedschotsestraat 27’ in Rijsbergen gewijzigd vast 

Op deze locatie is recent het agrarisch bedrijf (rundveehouderij) beëindigd en wordt het bedrijf niet 

meer voortgezet. Het plan is om de bestemming van de locatie te wijzigen naar ‘Wonen’. Dit plan 

heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen en het plan is daarna aangepast.  

 

• Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Oude Lentsebaan en Lentsebaan gewijzigd 

vast te stellen  

Het bestemmingsplan Oude Lentsebaan en Lentsebaan is een gebiedsontwikkeling in het beekdal 

van de Aa of Weerijs – Schrobbenloop aan de zuidzijde van Wernhout. Het plan is binnen de pilot 

Vitaal Buitengebied tot stand gekomen. Na een uitvoerig proces van overleg en afstemming met 

een groot aantal stakeholders en andere betrokkenen. Het project is een voorbeeld van de nieuwe 

manier van werken in het buitengebied zoals ook de omgevingswet van ons verwacht. Voor meer 

informatie over het project, kijkt u op onze website.  

 

• Verleent in principe medewerking aan het principeverzoek Wildertsedijk 8-10 in Zundert 

Voor deze locatie is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een 

appartementengebouw met 20 wooneenheden. Nu is het een horecagelegenheid met daarboven 

een woongedeelte. De locatie staat al enige tijd leeg en is lokaal bekend onder de namen 

'Romantica' en 'Les Amis'. Het college verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan 

dit verzoek.  

 

• Stelt het wijzigingsplan Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant ongewijzigd vast 

De huidige locatie voor de corsobouwplaats van Klein Zundertse Heikant voldoet niet meer. Er is 

daarom een nieuwe locatie gevonden. Dit ligt aan de Heischoorstraat tussen 9 en 11. Hiervoor is 

een ontheffing van de provincie nodig, omdat het om een nieuwvestiging gaat van een niet-

agrarische functie in het buitengebied. Deze ontheffing is nu verleend.  

 

• Past de koopovereenkomst grond Wernhoutseweg t.b.v. buurtschap De Lent aan 

Buurtschap De Lent gaat verhuizen. De concept koopovereenkomst wordt aangepast. Zo kan de 

gemeente de grond aan de Wernhoutseweg in Wernhout eerder overnemen, en kan het buurtschap 

op tijd starten met de werkzaamheden voor de bouw van de corsobouwplaats. 

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht?tx_news_pi1%5Bnews%5D=821&cHash=847f854ac39546f59545e859db84e123

