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

Stemt in met het verkeersbesluit om een deel van de Molenstraat in Zundert tijdelijk af
te sluiten voor de uitbreiding van de terrassen als gevolg van het coronaherstel
Het college van B&W wil horecaondernemers meer ruimte bieden om hun terrassen uit te breiden
als gevolg van het coronaherstel. Daarom heeft het college besloten om een deel van de
Molenstraat in Zundert (tussen de Eikenlaan en de Prinsenstraat) tijdelijk af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt tussen 30 april en 11 september. Op zaterdagen van 17.00 uur
tot 01.00 uur. En op zondagen en feestdagen (Hemelvaartsdag 26 mei en Tweede Pinksterdag 6
juni) van 12.00 uur tot 21.00 uur.

•

Stemt in met de kwijtschelding van de huur voor buitensportaccommodaties over de
periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022
De ‘Tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19’
(TVS 4e periode) is een vervolg op de eerdere landelijke TVS regelingen waar de gemeente gebruik
van heeft gemaakt. Hiermee worden de coronamaatregelen voor de buitensportverenigingen
verzacht. De regeling is een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur/gebruikersvergoeding
aan buitensportverenigingen.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Kerkakkerstraat 18a in Rijsbergen ter inzage
Deze locatie werd voorheen gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. De initiatiefnemer wenst de
locatie nu als zelfstandige woning te gebruiken. Daarvoor is dit plan opgesteld. Het plan ligt nu
voor zes weken ter inzage.

•

Verleent in principe medewerking aan het verzoek voor de Sint Bavostraat 40 in
Rijsbergen
Het college van B&W verleent in principe medewerking aan het toevoegen van een extra
wooneenheid op de verdieping binnen de bestaande bebouwing van de Sint Bavostraat 40 in
Rijsbergen. En het toevoegen van een extra aanbouw voor magazijnruimte van de winkel op de
begane grond.
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