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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 6 september 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal’ vast te 

stellen 

De eigenaar van deze locatie wil gebruik maken van de saneringsregeling ‘warme sanering 
varkenshouderij’ en de functieaanduiding: ‘intensieve veehouderij’ verwijderen van de locatie. 

Daarnaast is het plan om naast de hoofdactiviteiten (de boomkwekerij en grondgebonden 

veehouderij), ook vier nevenactiviteiten uit te voeren. Hiervoor is de functieaanduiding: ‘specifieke 
vorm van bedrijf - nevenactiviteit’ nodig. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en daar is 

geen zienswijze op ingediend. Het plan kan daarom nu ongewijzigd door de Raad worden 

vastgesteld.  

Kent de voetbalverenigingen een eenmalige subsidie van € 5.000 toe voor de organisatie 
van cursussen pupillentrainer en jeugdtrainer 

De voetbalverenigingen uit de gemeente Zundert willen hun jeugdtrainers verder ontwikkelen, om 

jeugdspelers nog beter te begeleiden en om jeugdtrainers te enthousiasmeren en binden aan de 

vereniging. De reisafstand van deze KNVB-cursussen vormt een drempel voor de jeugdtrainers om 

deel te nemen. Dit geldt voor iedere voetbalvereniging. Daarom hebben zij dit onderwerp 

gezamenlijk opgepakt en als groep contact gezocht met de KNVB om deze cursussen in Zundert te 

verzorgen.  

Stelt de Raad voor om het minimabeleid 2022-2026 ‘Iedereen doet mee’ vast te stellen 

De impact van armoede is groot. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies 

kunnen een gevolg zijn van armoede. Geldzorgen kunnen mensen dusdanig uit balans brengen dat 

ze in armoede komen en blijven. Het oude minimabeleid is in 2021 geëvalueerd en er zijn een 

aantal maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om een herijking van het armoedebeleid. 

Daarom ligt nu een nieuw armoedebeleid. Gemeente Zundert wil voorkomen dat inwoners in 

armoede terecht komen. En we willen inwoners die te maken hebben met armoede, helpen om 

duurzaam uit de armoede te komen. 
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Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Goorbaan 1, Goorbaan 1a en Klein 

Zundertseweg 32 in Zundert’ vast te stellen 

Initiatiefnemer wil het bedrijf De Bruijn Mechanisatie uitbreiden op de Goorbaan 1a. Op de oude 

vestigingslocatie van De Bruijn Mechanisatie aan de Klein Zundertseweg 32 te Klein Zundert blijft 

de bestemming ‘Bedrijf’ behouden. Op termijn komt op deze locatie een herontwikkeling. Het plan 

heeft voor zes weken ter inzage ingelegen. Op verzoek van de initiatiefnemer is het plan gewijzigd 

en kan de Raad het vaststellen.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Raambergweg 13 in Klein Zundert’ vast te 

stellen 

Het agrarisch bedrijf op de locatie is al enige tijd beëindigd en wordt niet meer voortgezet. Het plan 

is om de locatie te herbestemmen door de langgevelboerderij op te splitsen in twee wooneenheden 

en een woning te realiseren in de aanwezige Vlaamse schuur. Het plan heeft zes weken ter inzage 

gelegen. Daarop is een zienswijze op ingediend. Het plan is gewijzigd en kan nu gewijzigd worden 

vastgesteld door de Raad.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Molendreef in Wernhout’ vast te stellen  
Het plan betreft twee locaties aan de Molendreef in Wernhout. Initiatiefnemer wil hier 3 woningen 

realiseren. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen 

binnengekomen. Het plan kan daarom nu ongewijzigd door de Raad worden vastgesteld.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Eldertstraat 1b in Klein Zundert’ vast te 
stellen 

Op de locatie is het agrarisch bedrijf (boomteelt) al enige tijd beëindigd en wordt niet meer 

voortgezet. Initiatiefnemer wil de bestemming omzetten naar ‘Wonen’. Ook vraagt initiatiefnemer 

om het woonbestemmingsvlak op een andere manier vorm te geven, waarbij het woonvlak over 

een langere zijde aan de Eldertstraat is gepositioneerd. Het plan heeft zes weken ter inzage 

gelegen. Daarop is een zienswijze van de provincie binnengekomen. Het plan is daarop aangepast, 

en kan nu aan de Raad worden aangeboden ter gewijzigde vaststelling. 

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat in 

Rijsbergen’ vast te stellen  
Voor deze locatie is een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling naar ‘Wonen’. Het ontwerp 

bestemmingsplan en de ontwerp beschikking hogere waarde Wet geluidhinder project Hoefstraat te 

Rijsbergen hebben zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen ingebracht. Het plan 

wordt nu aan de Raad aangeboden voor vaststelling.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Goorbaan 5 en 9 in Zundert’ vast te stellen  
Aan de Goorbaan 5 is het agrarisch bedrijf (bomenteelt) al enige tijd beëindigd en wordt niet meer 

voortgezet. Het plan is om de bestemming om te zetten naar ‘Wonen’. Op de locatie Goorbaan 9 is 

een actief boomteeltbedrijf gevestigd. Initiatiefnemer aldaar wil uitbreiden naar een deel van de 

agrarische bouwvlak van Goorbaan 5. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en daar is geen 

zienswijze op ingediend. Het plan kan daarom nu ongewijzigd door de Raad worden vastgesteld.  

 

 

………………………………………………………………………………….. 
 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie 

Pers kan voor vragen contact opnemen met het team Communicatie. Het team is bereikbaar via tel 

nr: 076 599 56 00. Of per e-mail via communicatie@zundert.nl.  
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