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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 3 mei 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Heeft kennisgenomen van de inrichting van de poortwachtersfunctie Ernstige Dyslexie 

vanaf 1 augustus 2022 

De gemeente Zundert wil passende en tijdige ondersteuning voor Ernstige Dyslexie voor jeugdigen 

die het nodig hebben. Het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. PO 3003 (RSV Breda) 

vervult de poortwachtersfunctie voor tien gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, 

Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout en Zundert. 

 

• Stemt in met de gebruikersovereenkomst met Amarant voor de gemeentelijke 

opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Rijsbergen voor de duur van 1 jaar 

De gemeente Zundert wil Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk opvangen. Aan de 

Laguitensebaan in Rijsbergen is een gemeentelijke opvanglocatie geopend. Halverwege april 

werden in Zundert 45 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hiervan zaten er 26 op de 

gemeentelijke opvanglocatie en 19 bij particuliere opvang. Het gaat om opgevangen vluchtelingen 

die zich hebben ingeschreven in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). 

 

• Stelt de ‘Beleidsregels terrassen gemeente Zundert’ vast 

Horecaondernemers willen zekerheid over de mogelijkheden van de inrichting van hun terrassen. 

De beleidsregels helpen hierbij. Daarnaast zorgt de uitvoering van de beleidsregels voor een zekere 

kwaliteitsniveau van de terrassen en draagt het bij aan een beter leefklimaat. Denk hierbij aan 

regels over geluids- en afvaloverlast.  

 

• Legt het ontwerp bestemmingsplan Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal ter inzage 

Op de locatie is een agrarisch bedrijf gevestigd. Initiatiefnemers willen de varkenshouderij-tak 

saneren en willen gebruik maken van de regeling ‘warme sanering varkenshouderij’. Daarnaast 

willen ze vier nieuwe activiteiten ontplooien. Het ontwerp plan ligt voor zes weken ter inzage. 

 

• Verleent in principe medewerking aan het verzoek voor de Bredaseweg 33-33a in Klein 

Zundert 

Er is een principeverzoek ingediend om de bestemming van Bredaseweg 33 om te zetten van 

‘vrijkomende agrarische bebouwing’ naar de bestemming Wonen. Het college van B&W verleent in 

principe medewerking aan het duurzaam herbestemmen van een vrijgekomen agrarische locatie. 

 

• Neemt kennis van het doorstroomdocument Regionale Energie Strategie West-Brabant 

De energietransitie is in volle gang. Steeds meer inwoners en bedrijven nemen actief deel aan de 

ontwikkelingen. In regionaal verband heeft Zundert samen met 14 gemeenten in West-Brabant de 

Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Deze wordt nu uitgevoerd. In het 

doorstroomdocument wordt de RES 1.0 geëvalueerd. 

 

http://www.zundert.nl/

