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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 8 februari 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Stelt het wijzigingsplan Noordhoeksestraat 5 in Rijsbergen ongewijzigd vast
Op deze locatie is een egaliseer- en grondwerkbedrijf gevestigd. De eigenaar wil het bedrijf
uitbreiden met de bouw van een nieuwe loods. Hiervoor is dit wijzigingsplan opgesteld. Het plan
heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het plan is
daarom vandaag ongewijzigd vastgesteld.

•

Stelt het wijzigingsplan Kalmthoutsebaan 12 in Wernhout ongewijzigd vast
Het plan is de vestiging van een hoefsmederij op deze VAB-locatie. Het ontwerp heeft zes weken
ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het plan is daarom vandaag
ongewijzigd vastgesteld.

•

Stemt in met het Uitvoeringsplan Nationaal Programma Onderwijs Gemeente Zundert
2021-2023
De coronacrisis heeft ook een impact op de onderwijssector. Daarom trekt het Rijk € 8,5 miljard
uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. Het budget dat de gemeente Zundert ontvangt, moet
worden ingezet om onderwijsvertragingen in te halen. De maatregelen moeten aansluiten op de
behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al uitvoeren. Het gaat om achterstanden
op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. De gemeente heeft hiervoor een uitvoeringsplan
opgesteld dit afgestemd met het onderwijs en Kober.

•

Legt het ontwerp wijzigingsplan Nieuwmoerseweg 11 in Achtmaal ter inzage
Op deze locatie is het agrarisch bedrijf al enige tijd beëindigd en wordt niet meer voortgezet. De
bestemming van de locatie is ‘Agrarisch – agrarisch bedrijf’. Het voorstel is nu om dit om te zetten
naar ‘Wonen’. Het plan wordt nu voor zes weken ter inzage gelegd.
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