Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Verkoop van
oliebollen

30 en 31
december
2019

Oranjeplein Zundert. 13 augustus
Op 30 december
2019
van 07.00-22.00 uur
en op 31 december
van 07.00-17.00 uur

Verkoop van
oliebollen

21 t/m 25
februari
2020

Kruising
MolenstraatPrinsenstraat in
Zundert en aan
de Sint Bavostraat
in Rijsbergen van
09.00-21.00 uur

Activiteit

Gemeente Informatie
Week 34, 21 augustus 2019

Aanvraag omgevingsvergunning
Soort activiteit

Locatie

08-08-2019

Veranderen gevel en
dakconstructie

Helstraat 4a, Achtmaal

14-08-2019

Oprichten kas

Nieuwmoerseweg 3, Achtmaal

15-08-2019

Vestigen Bed & Breakfast Loosbergstraat 7, Wernhout

15-08-2019

Kappen eikenboom

Kleine Heistraat 16, K267,
Wernhout

13-08-2019

Plaatsen carport

Caspar Damstraat 26, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

19-08-2019

Kappen boom

Kleine Heistraat 16 kavel 97,
Wernhout

19-08-2019

Oprichten woning en
aanleggen in- en oprit

Weerreys Park kavel 11,
Zundert

Oprichten aanbouw
en berging

Weerreys Park 2, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit
Maaiavond
Rommelmarkten

Veldtoertocht
RTC de Smid

Rechtsbescherming, zie bij *2

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan
Buitengebied Zundert, wijziging Mereltjesstraat 4 te
Wernhout’ vastgesteld

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

19-08-2019

13 augustus
2019

Ruimtelijke plannen en procedures

Vergunningen

Datum
aanvraag

Datum
verzending

Datum
activiteit
24 augustus
2019

Locatie
activiteit
Corsotent
Buurtschap de Berk

Datum
verzending
15 augustus
2019

6 oktober en
1 december
2019,
2 februari en
5 april 2020

Tenniscentrum Leeu- 15 augustus
werik, Leeuwerik2019
straat 27, Zundert

29 december
2019

Gemeente Zundert

15 augustus
2019

Van maandag 26 augustus tot zaterdag 7
september is de kern Zundert zeer beperkt
bereikbaar i.v.m. het Bloemencorso

Wij adviseren de omleiding: Randweg (Beeklaan) – Prinsenstraat – Berkenring – Leeuwerikstraat – Wernhoutseweg – einde, of de omleiding:
Hofdreef – Meirseweg – Rustenburgstraat - Gaardsebaan – Weduwestraat – einde, te gebruiken.
Moet u toch in de kern Zundert zijn? Volg dan de instructies van de
aanwezige verkeersregelaars. Kijk voor een overzicht van de verkeersmaatregelen hieronder of op www.zundert.nl.

Verkeersmaatregelen Bloemencorso 2019

Via deze publicatie informeren wij u over de verkeersmaatregelen die
plaatsvinden tussen 26 augustus en 6 september in verband met het
Bloemencorso. In deze periode vindt de opbouw van de tribunes, het
verplaatsen van objecten en de inrichting van de diverse pleinen plaats.
Hierdoor worden een aantal straten en pleinen afgesloten en worden
er parkeerverboden ingesteld. De bebording die ter plaatse staat en de
aanwijzingen die worden gegeven dienen te worden opgevolgd. Voor
meer info zie www.zundert.nl of als u vragen heeft
verkeersmaatregelen@corsozundert.nl.

Afsluitingen van maandag 26 augustus vrijdag 6 september 2019

•	Molenstraat tussen Meirseweg en T-kruising Prinsenstraat
Maandag 26 augustus t/m vrijdag 6 september is de Molenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de Meirseweg tot aan de Tkruising bij de Prinsenstraat. Fietsers dienen de Molenstraat zo veel
mogelijk te vermijden vanwege de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden in de Molenstraat.
Voor de bereikbaarheid van De Willaert wordt de Auvers sur Oisestraat in twee richtingen opengesteld.
Het doorgaand verkeer uit de richting Rijsbergen wordt omgeleid via de
randweg. Het doorgaand verkeer vanuit Wernhout wordt via de Leeuwerikstraat en de Berkenring naar de randweg verwezen. Het overige
verkeer wordt door de verkeersregelaars verwezen.
•	Prinsenstraat tussen Veldstraat en T-kruising Prinsenstraat en
Molenstraat
Donderdag 29 augustus t/m woensdag 4 september is de Prinsenstraat
tussen de Veldstraat en de T-kruising van de Prinsenstraat/Molenstraat
afgesloten.
•	Molenstraat tussen T-kruising met Prinsenstraat en de Wernhoutseweg tot aan de rotonde
Donderdag 29 augustus t/m woensdag 4 september is de Molenstraat

Burgemeester en wethouders van Zundert hebben besloten om met
toepassing van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening
de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ met de functieaanduiding
‘specifieke vorm van agrarisch-voormalig agrarisch bedrijf’ in de
bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan de Mereltjesstraat
4 te Wernhout.
Rechtsbescherming, zie bij *3

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, Akkermolenweg 19 te Zundert vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Zundert hebben besloten om met
toepassing van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening
de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ voor de
locatie Akkermolenweg 19 te Zundert.
Rechtsbescherming, zie bij *3

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, Bredaseweg 47 te Klein Zundert’ vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Zundert hebben besloten om met toepassing van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
de bestemming ‘Horeca’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ voor de
locatie Bredaseweg 47 te Klein Zundert.
Rechtsbescherming, zie bij *3

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*1) U kunt de ingediende aanvraag inzien op het gemeentehuis. U kunt
de komende twee weken een afspraak maken voor het inzien door te
bellen naar 076-599 56 00. Inzien kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.30
uur. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning.
Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.
*2) U kunt het verleende besluit inzien op het gemeentehuis. U kunt
hiervoor een afspraak maken door te bellen naar 076-599 56 00 of als u
vragen heeft. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar: gemeente Zundert, Postbus 10.001,
4880 GA Zundert. Of lever de brief in bij de receptie van het gemeentehuis. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na het
verzenden van het besluit aan de aanvrager. Zolang nog geen beslissing
is genomen op het bezwaar blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit
niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te
tussen de T-kruising met de Prinsenstraat tot aan de rotonde aan de
Wernhoutseweg afgesloten.

Parkeerverboden

•	Oranjeplein
Vanaf 28 augustus tot 5 september geldt er op het Oranjeplein een
parkeerverbod.
•	Nassauplein
Vanaf 31 augustus tot 3 september geldt er voor het Nassauplein een
parkeerverbod.
•	Parkeerplaats Prinsenstraat-Molenstraat
Vanaf 29 augustus tot 4 september geldt voor deze parkeerplaats een
parkeerverbod.
•	Parkeerplaats Prinsenplein
Vanaf 31 augustus tot 3 september geldt er voor deze parkeerplaats
een parkeerverbod.
•	
Achtmaalseweg/Molenstraat tussen Molenstraat 142 en Achtmaalseweg 8
Afgesloten vanaf vrijdag 31 augustus 18.00 uur tot dinsdag 3 september 18.00 uur

Zondag 1 september 2019, 7.00 uur - 19.00 uur

Bij de volgende locaties zijn (extra) afsluitingen aanwezig. Alle straten
gelegen tussen deze afsluitingen zijn tussen 07.00 – 19.00 uur niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt door verkeersregelaars en bewegwijzering omgeleid.
• Achtmaalseweg vanaf kruising Lijsterstraat/Nachtegaalstraat
• Akkermolenweg vanaf nr. 2a en 34
• Bredaseweg vanaf nr. 11 en 12a
• De Brug splitsing Kapelakker
• Het Laar bij splitsing Meirseweg
• Kapelakker vanaf splitsing de Brug
• Kapellekestraat vanaf splitsing Kapelakker
• Lijsterstraat vanaf kruising Fazantstraat/Rutvenstraat
• Meirseweg vanaf nr. 21
• Nachtegaalstraat vanaf nr. 54 en 71
• Prinsenstraat vanaf nr. 51
• Rutvenstraat vanaf kruising Lijsterstraat/Fazantstraat
• Wernhoutseweg vanaf nr. 26 en nr. 19
• Wildertsedijk vanaf nr. 51

Zaterdag 31 augustus 19.00 uur - dinsdag 3 september
09.00 uur

Afsluiting van de volgende straten voor al het verkeer, behalve voetgangers en ingestelde parkeerverboden in de straten: Bredaseweg splitsing
Meirseweg, Eikenlaan vanaf splitsing Veldstraat, Plataanstraat splitsing

Uw geldzaken goed voor elkaar
Komt u regelmatig geld
tekort? Of wilt u beter
met uw geld omgaan? De
gemeente Zundert biedt
verschillende
diensten
aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Schuldhulpverlening

Heeft u moeite om rond
te komen? Heeft u schulden en komt u er zelf niet aan uit? Dan kunt u terecht bij de
schuldhulpverleners voor een gesprek en een cursus ‘rondkomen
met inkomen’. Bel 076-502 40 25 en vraag naar meldpunt schulphulpverlening.

Sociaal Raadsliedenwerk

Heeft u vragen over het invullen van formulieren, of het opstellen
van een brief? Heeft u een juridische vraag of hulp nodig bij het
invullen van uw belastingaangifte? Stap dan binnen bij het Sociaal
Raadsliedenwerk. Medewerkers en vrijwilligers van Surplus geven
advies en informatie over uiteenlopende onderwerpen.
Kijk voor meer informatie op www.surpluswelzijn.nl of neem
contact op via sociaalraadslieden@surplus.nl.

Startpunt Geldzaken

Gemeente Zundert is aangesloten bij het landelijke Startpunt
Geldzaken. Het Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar
voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Surf naar www.startpuntgeldzaken.nl/zundert voor meer informatie.

Het Werkplein

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt ondersteuning aan bij
het vinden van een baan, uitkering, en andere inkomensondersteuning zoals bijzondere bijstand, een collectieve zorgverzekering
of maatschappelijke participatie.
Kijk op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl voor meer informatie.

oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor
meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
*3) Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 21 augustus tot en met 2
oktober ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of www.zundert.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage-termijn tegen dit besluit kunnen
beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Overig nieuws
Gemeentehuis en Milieustraat gesloten op 2 september

In verband met het Bloemencorso zijn het gemeentehuis en de Milieu
straat op maandag 2 september gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Geen afvalinzameling op Corsomaandag

In verband met het Bloemencorso is op maandag 2 september geen
afvalinzameling van het GFT-afval. Deze afvalinzameling vindt plaats op
vrijdag 30 augustus.
Veldstraat, Elzenstraat splitsing Veldstraat, Dennenlaan tot Prinsenhof,
Markt, Oranjeplein, Molenstraat, parkeerplaats Prinsenstraat/Molenstraat, , Prinsenhof, Prinsenstraat vanaf Veldstraat, Wernhoutseweg
vanaf rotonde Leeuwerikstraat, Wildertsedijk nabij splitsing Industrieweg.

Parkeerverboden op calamiteitenroute zaterdag
31 augustus 12.00 uur - maandag 2 september 04.00 uur

Tijdens het Bloemencorso moet de kern van Zundert bereikbaar zijn.
Daarom wordt er voor de hulpdiensten een calamiteitenroute ingesteld. De straten in de calamiteitenroute moeten vrijgehouden worden.
Daarom worden er parkeerverboden ingesteld in onderstaande straten:
Beeklaan, Beekzicht (1 zijde), Burg. Manderslaan tussen Pastoorsdreef
en parkeerplaats Willaert, Eikenlaan vanaf Beukenlaan tot Veldstraat,
Esdoornstraat, Fazantstraat, Hertogstraat, Hofdreef, Kapellekestraat,
Katerstraat, Laarpark, Leeuwerikstraat tussen rotonde Wernhoutseweg
en Fazantstraat, Lijsterstraat vanaf kruispunt Rutvenstraat/Fazantstraat
tot aan kruising Achtmaalseweg, Meidoornstraat, Meirseweg vanaf
splitsing Nederven-Burg. Manderslaan tot rotonde Hofdreef, Nachtegaalstraat, Pastoorsdreef, Prinsenstraat vanaf rotonde randweg tot
Veldstraat, randweg, Wildertsedijk vanaf uitweg Ardo tot aan Burg.
Manderslaan. De Randweg (Beeklaan) maakt geheel onderdeel uit van
de calamiteitenroute. Krijgt u bezoek tijdens het corsoweekend? Wijs
ook hen op de parkeerverboden die van kracht zijn. De parkeerverboden gelden alleen voor de rijbaan en niet voor de bestaande parkeervakken, tenzij ter plaatse aangegeven.

Calamiteitenroute 1 en 2 september

Voor actuele informatie over de calamiteitenroute op 1 en 2 september
verwijzen wij u naar onze website www.zundert.nl.

Omleidingsroute openbaar vervoer

Tijdens het Bloemencorso op zondag 1 september is er de hele dag een
speciale dienstregeling van kracht. Meer informatie op www.arriva.nl.
Wegsleepverordening
De gemeente Zundert heeft een wegsleepverordening. Wanneer er
geparkeerd wordt op plaatsen waar een parkeerverbod van kracht is,
loopt u het risico dat uw voertuig wordt weggesleept.
Alvast bedankt!
De gemeente Zundert en de Stichting Bloemencorso Zundert zijn zich
ervan bewust dat de activiteiten vanwege het Bloemencorso, de inwoners, bedrijven, en bezoekers aan Zundert ongemak en overlast kunnen
bezorgen. Zij proberen deze overlast tot een minimum te beperken. Het
gemeentebestuur en het stichtingsbestuur vragen uw medewerking en
danken u bij voorbaat.
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