Gemeente Informatie
Week 21, 22 mei 2019

Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Bavoloop Rijsbergen

15 juni
2019, 20
juni 2020
en 19 juni
2021

Dorpskern
Rijsbergen *

Week 21

MELDING
Straatbarbecue

2 juni 2019

Heerdgang,
Zundert

Week 21

MELDING Plaatsing
tijdelijke bouwobjecten
op openbare plaatsen

14 juni t/m Katerstraat 63,
12 juli 2019 Zundert

Week 21

*Voor de getroffen verkeersmaatregel: brabant.nl/wegwerkzaamheden.
Rechtsbescherming, zie bij *2

Ruimtelijke plannen en procedures

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan
Buitengebied Zundert, wijziging Wildertstraat 27
te Wernhout’ vastgesteld

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

10-05-2019

Brandveilig gebruik en wijzigen
ruimtes t.b.v. kinderdagverblijf

Sint Bavostraat 5,
Rijsbergen

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 ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘bomenteelt’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ voor de locatie
Wildertstraat 27 te Wernhout.

14-05-2019

Tijdelijk bewonen bijgebouw
tbv (pré)mantelzorg

Boven Heining 8,
Rijsbergen

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

15-05-2019

Uitbreiden woning, bijgebouw
en aanleggen in-of uitrit

Kerkakkerstraat 7,
Rijsbergen

15-05-2019

Oprichten schuur

Tiggeltsebergstraat
28, Rijsbergen

*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.

16-05-2019

Oprichten woning en
aanleggen in- of uitrit

Weerreys Park
kavel 11, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

20-05-2019

Het Laar 70, Zundert

Plaatsen tijdelijke
mantelzorgunit

Rechtsbescherming, zie bij *2

*2) U kunt het verleende besluit inzien op het gemeentehuis. U kunt een
afspraak maken voor het inzien 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 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) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar bij de balie van
het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

Meldingen wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

De Brug 28, Zundert

Lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Noordhoeksestraat 4,
Rijsbergen

Lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Overasebaan 11a, Rijsbergen

*4) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

Rechtsbescherming, zie bij *3

*5) Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 15 mei tot en met 26
juni ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.zundert.nl. Belanghebbenden
kunnen gedurende de inzage-termijn tegen dit besluit kunnen beroep
instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
met maximaal zes weken:

Overig nieuws

Nieuwe beslisdatum

Soort activiteit

12-07-2019

Plaatsen reclamemast Business Centre
met led verlichting
Treeport, Rijsbergen

Locatie

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Nationaal
Jongerenkorenfestival

1 en 2 juni
2019

Achter het pand
aan Kruispad 18,
Rijsbergen

Week 21

Het schenken van zwak- 1 en 2 juni
alcoholische dranken
2019
tijdens het Nationaal
Jongerenkorenfestival

Achter het pand
aan Kruispad 18,
Rijsbergen

Week 21

American Day Wernhout 9 juni 2019

Moststraat 7,
Wernhout

Week 21

Het schenken van zwak- 9 juni 2019
alcoholische dranken
tijdens American Day
Wernhout

Moststraat 7,
Wernhout

Week 21

Afvalinzameling Hemelvaart en Pinksteren

Rond Hemelvaart en Pinksteren zijn er wijzigingen rond de afvalinzameling:
•	De afvalinzameling van Hemelvaart (donderdag 30 mei) is verzet naar
vrijdag 31 mei.
•	De afvalinzameling van Pinksteren (maandag 10 juni) is verzet naar
vrijdag 7 juni.

Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt onze inwoners met alle vragen rondom
duurzaam wonen. U kunt een HuisScan laten uitvoeren om te zien welke
maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Ook is er een overzicht van de mogelijke subsidies raadpleegbaar. Kijk voor meer informatie op: www.regionaalenergieloket.nl.

Inloopavond nieuwbouwplannen Wernhoutseweg 126

Dinsdag 28 mei organiseren de gemeente en de heren Oostvogels, van
De Bolle Buiken, een inloopavond over de nieuwbouwplannen van de
Wernhoutseweg 126. De inloopavond vindt plaats van 18.30 tot 20.00
uur in het restaurantgedeelte van De Bolle Buiken, Wernhoutseweg 124
in Wernhout. Het initiatief gaat over uitbreiding van bestaande horeca
met drie duurzame appartementen op de bovenverdieping(en). Belangstellenden zijn van harte welkom.

Gemeentehuis 30 en 31 mei gesloten

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis 30 en 31 mei gesloten.
Daarnaast zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Van de Gemeenteraad
Vergaderingen

Dinsdag 28 mei openbare vergadering Het Besluit
Verkorte agenda:
•	Aanwijzen functionaris gegevensbescherming en vaststellen
gedragscodes gemeenteraad inzake publicaties persoonsgegevens
• Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
• Voorjaarsnota 2020
•	Vertrek raadslid de heer L. Geus en benoeming nieuw raadslid
F. Paludanus
Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open.
Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl.
Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl.

Gast van de Raad

Om inwoners van Zundert meer te betrekken bij de gemeentepolitiek, nodigen burgemeester Poppe-de Looff en de leden van de
gemeenteraad belangstellenden uit als Gast van de Raad.
De burgemeester, de griffier en twee raadsleden ontvangen de
gasten voorafgaand aan een raadsvergadering om 18.45 uur in
het gemeentehuis. Na een kennismaking volgt een kort gesprek
waarin de gasten worden geïnformeerd over het werk van de gemeenteraad. Ook is er gelegenheid vragen te stellen. Aansluitend
zijn de Gasten van de Raad welkom om de raadsvergadering bij te
wonen op de publieke tribune.
Geïnteresseerde inwoners kunnen zich als Gast van de Raad aanmelden via griffie@zundert.nl uiterlijk 12.00 uur op de dag van de
raadsvergadering.
Contact: De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Lieke Michielsen, ONPL

Vorige keer mocht ik mezelf middels
deze column voorstellen aan jullie en
mijn ervaringen als gemeenteraadslid met jullie delen. Dit keer vertel ik
over een hele nieuwe ervaring als gemeenteraadslid: Ik studeer momenteel namelijk in Parijs. Eind juni ben
ik alweer terug hoor, maar ik zit hier
inmiddels alweer 3,5 maand.
Je zou denken dat wonen in Parijs het
lastig maakt om mijn raadswerk te doen, maar niets is minder
waar. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Dankzij zundert.notubiz.
nl kan ik alle ronde- en raadsvergaderingen live meeluisteren, dus
mis ik vrijwel niets. Daarnaast schrijf ik nog steeds ONPL’s maandelijkse nieuwsbrieven (te vinden op onze website: www.onplzundert.com/nieuwsbrieven), onderhoud ik onze website en bereid ik gewoon, net als altijd, alle vergaderingen mee voor. Ik lees
dus nog steeds alle stukken, maar in plaats van ze te bespreken
op bijvoorbeeld onze maandelijkse achterbanvergadering, stuur
ik mijn mening over alle agendapunten via de mail door naar mijn
collega raadsleden Ellie en Jos. Zij nemen het dan weer mee tijdens een vergadering.
Overigens is dit niet het enige contact tussen Ellie, Jos en mij.
We appen namelijk heel wat af. Zij houden me helemaal up to
date over bijeenkomsten, vergaderingen - die niet live uitgezonden worden - en andere zaken. Natuurlijk soms ook gewoon om
lekker te ‘buurten’.
Ik heb wel altijd beloofd dat ik voor belangrijke gebeurtenissen
terug naar Nederland zou komen. Dat heb ik dan ook gedaan op
donderdag 9 mei. Op die avond werd de nieuwe burgermeester
van de gemeente Zundert bekendgemaakt. Dit wilde ik niet missen, en dus besloot ik de Thalys naar Nederland te pakken.
Zo zie je maar dat het anno 2019 helemaal niet moeilijk is om op
afstand raadswerk te blijven doen. Al kijk ik er natuurlijk ook naar
uit dat ik in juli weer gewoon aan de vergadertafel zit!

Koninklijke onderscheiding:
voordracht indienen vóór 1 juli
Wilt u iemand voordragen
voor een Koninklijke Onderscheiding ‘Lintjesregen’ 2020?
Dien uw voordracht dan in
vóór 1 juli 2019.
Voordat u een voordracht indient is het van belang persoonlijk contact op te nemen
met de medewerker Kabinet van de Bestuurscentrum, Corrie
Bastiaansen, via 076 - 599 56 00 of c.bastiaansen@zundert.nl.
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