Burgerjaarverslag
2017 en 2018
Spannende gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit heeft geleid tot een voor Zundert uniek akkoord,
namelijk het politiek akkoord dat door de gemeenteraad breed wordt gedragen.
Tevens is er een nieuw college van B&W. Naast de burgemeester bestaat het college uit Twan Zopfi (CDA), Patrick Kok (VVD) en Johan de Beer (Dorpsbelangen). Twan
was al raadslid in Zundert. Johan de Beer was de afgelo-

pen acht jaar wethouder in Zundert. Patrick Kok was, als
oud-raadslid in Geertruidenberg de echte nieuweling. Inmiddels is het college goed op stoom.

Voorwoord
Met veel plezier presenteer ik u het burgerjaarverslag
van 2017 en 2018. Een verslag waar ik veel waarde
aan hecht en waarin ik u als inwoner informeer over
de ontwikkelingen in Zundert. In dit verslag komen
een aantal vaste onderwerpen terug, zoals burgerparticipatie en veiligheid. Daarnaast toont het verslag een greep uit de vele tientallen onderwerpen die
onze aandacht hebben.
Er gebeurt veel in Zundert, we zitten bepaald niet stil.
De gemeenteraadsverkiezingen in maart zorgden voor
een nieuw college, gemeenteraad en een politiek akkoord. Dit akkoord geeft richting aan de toekomst,
waarin een zestal bestuursopdrachten zijn geformuleerd. Tevens zijn er nieuwe bouwprojecten gestart in
de diverse dorpen, worden de nieuwe bedrijventerreinen in gebruik genomen en zoeken we actief de samenwerking op met inwoners en ondernemers. Wist
u bijvoorbeeld dat u uw wensen en zorgen kenbaar
kunt maken bij onze ambassadeurs. Op deze manier
dragen we met zijn allen een steentje bij aan een leefbare en vitale leefomgeving.

College van B&W
Gemeenteraad Zundert

2018 is ook het jaar dat ik heb besloten te stoppen na
het einde van mijn tweede termijn als burgemeester.
Daarmee is dit het laatste burgerjaarverslag van mijn
hand. In de loop van 2019 neemt mijn opvolger het
stokje van mij over. Ik vertrouw erop dat er in de tussentijd genoeg gelegenheid is waarop we elkaar kunnen treffen.
Burgemeester Leny Poppe - De Looff

Gegroeid naar een
netwerkgemeente
Gemeente Zundert heeft in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet om zich bestuurlijk en ambtelijk
te ontwikkelen tot een netwerkgemeente. Een netwerkgemeente is een gemeente die intensief samenwerkt
met gemeenten in de regio, met inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen.
Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het DNA-boek, waarin de
karakteristieken van Zundert en haar inwoners omschreven zijn. Ook het politiek akkoord, dat opgesteld is en inhoudelijk gedragen wordt door de gemeenteraad, draagt
hieraan bij.
In 2019 gaan we door op de ingezette koers, waarbij de
zestal bestuursopdrachten in het politiek akkoord leidend
zijn.

Bevolkingsgroei
De Zundertse bevolking is met 101
personen toegenomen. Op 1 januari
2017 was het inwoneraantal 21.657.
Op 1 november 2018 was het inwoneraantal 21.760.
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“D it jaar heb ik besloten te stoppen na mijn tweede ambtstermijn. In de loop van
2019 neemt mijn opvolger het stokje van mij over. Ik vertrouw erop dat er in de
tussentijd genoeg gelegenheid is waarop we elkaar kunnen treffen”

zundert.nl

Inwoner centraal in burgerparticipatie

Veiligheid boven alles
Resultaten bekend van het
leefbaarheidsonderzoek
Een 7 gemiddeld voor de veiligheid in de gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van het
leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente in het voorjaar van 2018 uit heeft laten voeren.
In april zijn 1.450 enquêtes steekproefsgewijs verdeeld onder inwoners van Achtmaal,
Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Via de enquête konden inwoners hun
mening geven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de leefbaarheid en veiligheidsbeleving binnen de dorpskernen. U heeft ook een aantal verbeterpunten ter sprake gebracht die de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in de woonbuurt
kunnen verhogen.

Ambassadeurs
We zoeken nadrukkelijk de verbinding met inwoners en organisaties. Om deze verbinding
te versterken hebben een aantal ambtenaren de rol van ambassadeur op zich genomen.
De ambassadeurs trekken de kernen in om met inwoners in gesprek te gaan over hun
fysieke woon- en leefomgeving en daar waar nodig verbeteringen door te voeren. Ook
ondersteunen de ambassadeurs bij waardevolle burgerinitiatieven. De voorbije periode
hebben er mooie burgerinitiatieven plaatsgevonden:

Renovatie speeltuin - Achtmaal

Omwonenden van de speeltuin aan het Neijsenpad in Achtmaal hebben samen met de
gemeente gewerkt aan herinrichting van de speeltuin. Ideeën en behoeften van buurtbewoners zijn verzameld en samengevoegd in een schets. Bewoners hebben op allerlei
manieren de kosten kunnen verlagen. In de eerste helft van 2019 wordt de herinrichting
van de speeltuin afgerond.

Installatie Dorpsraad Rijsbergen - Rijsbergen

Als gemeente willen wij, in samenwerking met inwoners, de leefbaarheid van de kernen en de daarbij horende buitengebieden borgen en verbeteren. In dat kader werd op
7 februari jl. Stichting Dorpsraad Rijsbergen officieel geïnstalleerd. De Dorpsraad gaat
signalen uit de Rijsbergse gemeenschap opvangen, in kaart brengen en communiceren.
Andersom fungeert de Dorpsraad als aanspreekpunt voor de gemeente. Na Achtmaal,
Klein Zundert en Wernhout is dit de vierde Dorpsraad in onze gemeente en daar zijn we
erg blij mee.

Eline van Nispen pleit voor extra speeltuin - Wernhout

Afgelopen jaar ontving ik een brief van een meisje uit Wernhout, Eline van Nispen. In
deze brief pleitte Eline voor een extra speeltuin in haar woonplaats. Eline is bij mij op
bezoek geweest en samen hebben wij gesproken over de mogelijkheden voor een extra
speeltuin in Wernhout. In de nieuwbouwwijk Dahliakwartier is een speeltuin in ontwikkeling. Eline wordt betrokken in het proces voor de inrichting.

Jeu des Boulesbanen Nonnekeshof - Zundert

De twee jeu des boulesbanen bij het Nonnekeshof zijn een initiatief van de bewonerscommissie. Deze commissie benaderde sponsoren en organiseerde activiteiten om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor deze banen. Aangevuld met een financiële bijdrage
van de gemeente, konden de bewoners in de zomer van 2018 de banen officieel in gebruik nemen.

In dienst van de inwoner
We streven er altijd naar om onze dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen verder te verbeteren. Daarom zijn we begin van dit jaar gestart met het werken
op afspraak. Dit is een pilot voor de duur van een jaar. Het aanvragen van bijvoorbeeld
een paspoort, het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een vergunning
kan inmiddels enkel op afspraak. Het voordeel voor u is dat u niet lang hoeft te wachten.
U kunt 24/7 een afspraak maken en wij kunnen u beter helpen met uw vraag. In februari
2019 evalueren we deze manier van werken. De ervaringen tot nu toe blijken positief.
Bent u door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid om zelf naar het gemeentehuis te komen? Periodiek zijn wij aanwezig bij de Willaert of het Rijserf, zodat
wij daar uw aanvraag voor een reisdocument in behandeling kunnen nemen, waarna we
er zorg voor dragen dat het document weer wordt bezorgd. Dit doen wij ook als u slecht
ter been bent of door omstandigheden niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen. In
overleg met u maken wij een passende afspraak. Zo leveren we graag dienstverlening op
maat!

Samenwerking, van lokaal tot internationaal
Gemeente Zundert zoekt in dialoog met inwoners en ondernemers naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. Daarmee bouwen we samen aan een mooie toekomst. Dit
doen we ook op regionaal en grensoverschrijdend niveau. De laatste jaren zijn de samenwerkingen op beleidsmatige en operationele thema’s in De6-verband (gemeenten EttenLeur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) verstevigd. Strategische
samenwerking op economisch terrein vindt vooral plaats via de Regio West- Brabant. Ook
internationaal gezien zoeken we de verbinding. Zo ben ik voorzitter van het Belgisch Nederland Overleg (Benego) en pakken we in dit verband grensoverschrijdende zaken op.
Daarnaast koestert onze gemeente een speciale band met het Franse dorp Auvers-surOise, vanwege de relatie die beide gemeenten hebben met Vincent van Gogh
We geven op actieve wijze invulling aan deze samenwerking. We nemen daarbij positie
in de voorhoede en zit aan tafel op belangrijke bestuurlijke posities. Dit doen we vanuit
onze eigen identiteit en we brengen daarbij onze expertise op bijv. leegstand in het buitengebied, ervaringen met ondermijning en de problematiek met betrekking tot recreatieparken en pareltjes van cultureel erfgoed zoals Van Gogh mee.

Ondernemend Zundert

Afsluiting brief van Eline van Nispen.

2017 was het jaar van economisch herstel in Nederland. Dit heeft in 2018 doorgezet.
Bedrijventerreinen Molenzicht en Beekzicht staan volop in de belangstelling. We zijn
onze eigen theeplantage rijker; een uniek concept in Nederland. Ook blijft Zundert als
‘boomkwekerij hoofdstad’ jaarlijks vele bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekken, voornamelijk tijdens de GrootGroenPlus beurs. De realisatie van Business Centre
Treeport gaat hier ook zeker een grote bijdrage aan leveren. Business Centre Treeport
brengt bedrijven uit de boomteeltsector samen, wordt de kennis-hub voor de boomteeltsector en profileert de regio als hét boomteeltgebied van Europa.

In iedere dorpskern komen de volgende verbeterpunten overeen:
•	Het bestrijden van overlast door hondenpoep;
• Hardrijders moeten worden aangepakt;
•	Het stimuleren van de participatie van de buurtbewoners, om de leefbaarheid in de
buurt te verbeteren;
•	(Poging tot) woninginbraak moet als eerst door de gemeente worden aangepakt;
•	Voorzieningen moeten beter onderhouden worden (bijv. speelveldjes en speeltoestellen);
•	De aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente moet beter;
•	Handhaving moet op straat meer zichtbaar aanwezig zijn;
•	Meldingen van overlast of gebreken in de openbare ruimte, gedaan door inwoners,
moeten adequater opgepakt worden door de gemeente.
wInmiddels is ook het leefbaarheidsonderzoek voor het buitengebied gestart. De uitkomsten hiervan verwachten we in het eerste kwartaal van 2019.

Ondermijning heeft continu de aandacht
Veiligheid speelt een belangrijke rol in een leefbare gemeente. Een gedegen aanpak van
ondermijning vormt een belangrijk facet van deze veiligheid. Daarom heeft de aanpak
van ondermijning een hoge prioriteit bij mij. Met ondermijning wordt georganiseerde
criminaliteit waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld bedoeld.
Wij zijn ons bewust dat ons buitengebied gevoelig is voor criminaliteit. De leegstand
maakt dat dit gebied een grote opgave is voor de aanpak ondermijning. Met de Pilot
Omgevingsvisie en de Napoleonsroute proberen wij ons buitengebied nieuwe impulsen
te geven. Deze impulsen maken ons buitengebied aantrekkelijk voor volkshuisvesting en
dus onaantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit.

“We zijn gestart met buurtpreventie teams in de wijken.
Dat het werkt blijkt wel wanneer de teams een cursus
volgen. Tijdens de cursus betrappen ze een inbreker.”

Terugblik Fort Oranje
Veel recreatieparken in Nederland zijn door het grote aanbod en
sterke concurrentie in kwaliteit gedaald en zijn veelal uit de toeristische markt gedrukt. Op deze parken kan een eigen dynamiek ontstaan
waar overlast, criminaliteit en andere ondermijnende activiteiten vrij
spel krijgen. Het kan daarbij gaan om verloedering van accommodaties, om huisjesmelkerij, uitbuiting, opslag van gestolen goederen en
meer. Fort Oranje is zo’n park. Om die reden werd eind 2016 onder
regie van gemeente Zundert een traject gestart gericht op tijdelijke
sluiting van de camping. Dit met commitment van diverse betrokken
partners, overheden en collegiaal support van buurgemeenten. De
deplorabele situatie waarin een groot aantal bewoners inclusief vele
kinderen zich bevonden waren niet langer politiek-bestuurlijk te verantwoorden.
Fort Oranje is ontruimd en de maatschappelijke misstanden die op
deze plek plaatsvonden zijn beëindigd. In juridische en financiële zin
is het proces nog niet afgerond. De verwachting is dat dit traject nog
vele maanden in beslag zal nemen.
Het probleem Fort Oranje staat niet op zichzelf. Een groeiend aantal
vakantieparken in Nederland heeft te maken met verloedering van terreinen en wegvallen van de oorspronkelijke recreatiefunctie. De brede landelijke discussie over dit onderwerp is inmiddels in volle gang.
De casus Fort Oranje staat ten dienste van de landelijke discussie.

Impressie van de afgelopen
twee jaar

Foto herdenking Vloeiweide:
Onderschrift

De eerste zondag na 4 oktober is een bijzondere en
emotionele dag. De herinnering van het Vloeiweide
drama levend houden is belangrijk voor mij.

Groep 4 van Sint Jozefschool uit Wernhout ontbeten met de burgemeester op 9 november 2018 in het kader van het
Nationaal Schoolontbijt.
Foto: Lintjesregen en onderscheidingen

Mevrouw Van der Veeken - van Beek en de heer Van
Oers ontvingen in april 2018 de Koninklijke onderscheiding.

FOTO Cloveniersgilde Sint Willibrordus
Bijschrift:

Foto: Auvers-sur-Oise
Bijschrift:

Wist u dat het gilde Sint Willibrordus in 1681 is opgericht met als doel Klein Zundert te beschermen?

Onze gemeente koestert een speciale band met het
Franse dorp Auvers-sur-Oise, vanwege de relatie die
beide gemeenten hebben met Vincent van Gogh.

Foto: straatnaambordenonthulling in Groene Kamers, Vloeiweide

De nieuwe straatnamen in de Groene Kamers zijn
een mooi en passend eerbetoon aan twee bijzondere
mensen in onze lokale geschiedenis.

Groen licht voor realisatie Business Centre Treeport.
Met het college bezoeken we de corso tenten.

 obert Schetters, Jan van den Berg en John Coremans
R
ontvingen op 30 november 2018 de Koninklijke Onderscheiding.
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Maar liefst 135 echtparen uit de gemeente Zundert vierden in 2017 hun 50e, 60e of 65e huwelijksdag.

