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

 

Formeert een projectgroep om zo goed mogelijk mee te denken met alle initiatieven in de 

Assortimentstuin   

Door de Stichting Assortimentstuin, de dorpsraad en inwoners zijn verschillende initiatieven uitgedacht 

om van de Assortimentstuin in Klein Zundert een sociale ontmoetingsplaats te maken. Dit vraagt van de 

gemeente een meer gestructureerde aanpak om in alles goed mee te denken. Daarom heeft de gemeente 

een projectgroep ingesteld. Hiermee is er een duidelijk aanspreekpunt voor alle betrokkenen en worden 

de initiatieven in samenhang bekeken. Zo onderzoekt de gemeente bijvoorbeeld of een 

bestemmingsplanwijziging helpt om verschillende initiatieven mogelijk te maken.  

 

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Laguitensebaan in Rijsbergen vast te stellen 

Initiatiefnemers willen op deze locatie, nabij Amarant, nieuwbouw woningen realiseren. Op dit moment 

zit hier een agrarische bestemming op. Daarom ligt er dit plan om de bestemming te veranderen naar 

wonen. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. En het wordt nu ter vaststelling aan de Raad 

aangeboden.   

 

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Prinsenstraat Fase 3 (De Tuinderij) in Zundert 

vast te stellen 

Het bestemmingsplan ‘Prinsenstraat Fase 3’ maakt de derde en laatste fase mogelijk van het 
nieuwbouwproject De Tuinderij in Zundert. Fase 3 heeft betrekking op maximaal 80 woningen, met 

maximaal 43 koopwoningen. Het betreft een mix van sociale huurwoningen, bereikbare rijwoningen, 

seniorenwoningen, appartementen, tweekappers en vrijstaande woningen. Het ontwerpbestemmingsplan 

heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn vijf zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen 

hebben niet geleid tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Het plan wordt nu ter vaststelling aan de Rad 

aangeboden.  

 

………………………………………………………………………………….. 
 

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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