Gemeente Informatie
Week 22, 29 mei 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Jubileum wedstrijden
kruisboogschieten
100 jaar ‘De gezellige
Vrienden’ Zundert

15 en 16
juni 2019

Oranjeplein,
Zundert

Week 22

MELDING
Buurtbarbecue

10 juni
2019

Maalbergenstraat, Week 22
Wernhout

MELDING Nationale
buitenspeeldag

12 juni
2019

Parkeerplaats
JeeKaaCee terrein
aan de Brug 15,
Zundert

Week 22

MELDING
Menwedstrijd

29 en 30
juni 2019

Kraaiheuvelstraat
4, Achtmaal

Week 22

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
Menwedstrijd

29 en 30
juni 2019

Kraaiheuvelstraat
4, Achtmaal

Week 22

Rechtsbescherming, zie bij *2

Ruimtelijke plannen en procedures
Ontwerp-wijzigingsplan Derde herziening
bestemmingsplan Buitengebied Zundert, Bredaseweg 47
in Klein Zundert

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

17-05-2019

Oprichten van garage/
schuur

Lijsterstraat 41, Zundert

17-05-2019

Vestigen beroep aan huis

Sint Janshof 12, Wernhout

21-05-2019

Aanleggen in-of uitrit

Weerreys Park 17, Zundert

21-05-2019

Kappen 2 kastanjes

Ettenseweg 95, Rijsbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend
dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’ ter plaatse van het perceel Bredaseweg 47 te Klein Zundert te wijzigen. Het betreft het wijzigen
van de bestemming ‘Horeca’ naar de bestemming ‘Wonen’.

17-05-2019

Oprichten vervangende
woning, inpandig
bijgebouw en aanleg
in- of uitrit

Meirseweg 23, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Vernieuwen voorgevel en
inpandig wijzigen woning

Katerstraat 63, Zundert

21-05-2019

Verkeersbesluiten

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Dorpsbarbecue
Achtmaal
Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
dorpsbarbecue in
Achtmaal

9 juni
2019
9 juni
2019

Griendweg 1

Week 21

Griendweg 1

Week 21

Voorstellingen Het
Zunderts Toneel

14, 15, 16, Oude Lentsebaan
21, 22, 23, ter hoogte van
28, 29, 30 nummer 5
juni 2019

Week 21

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
voorstellingen van
Het Zunderts Toneel

14, 15, 16, Oude Lentsebaan
21, 22, 23, ter hoogte van
28, 29, 30 nummer 5
juni 2019

Week 21

Corso Zonder Grenzen

23 juni
2019

Pastoor van
Vessemstraat 48

Week 21

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens
Corso Zonder Grenzen

23 juni
2019

Pastoor van
Vessemstraat 48

Week 21

Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer
Pieter van Ginnekenstraat te Zundert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2019 het
volgende besloten:
1. Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Pieter van Ginnekenstraat,
door plaatsing van borden C2, C3 en C4 van bijlage I van het RVV 1990,
waarbij het enkel is toegestaan om in de richting van de Hertogstraat
naar de Caspar Damstraat te rijden;
2. Fietsers en bromfietsers van het onder punt 1 genoemde eenrichtingsverkeer uit te zonderen door plaatsing van een onderbord model OB54
V.N.V.F.
Rechtsbescherming, zie bij *4

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 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.

Van de Gemeenteraad
René de Bruijn, Dorpsbelangen

Beste inwoners van de gemeente Zundert,
Het is nu ruim een jaar geleden dat de
gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. Binnen de partij is een ieder
weer gewend aan de nieuwe samenstelling. De fractieleden kenmerken
zich door verschillende persoonlijkheden met diverse competenties en interesses. Mooi is om te zien
hoe aanvullend de diverse fractieleden aan elkaar zijn.
Persoonlijk kan ik erg genieten van de dingen die in onze gemeente allemaal gebeuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Molenstraat, het gemeentehuis, woningbouw, de fietspad langs de Aa of
Weerijs. Zaken die bijdrage aan een zelfstandige vitale gemeente,
waarbij de veiligheid en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied centraal staan.
Door het college wordt hard gewerkt aan de bestuursopdrachten
op het gebied van sport, onderwijshuisvesting, Vrijkomende Agrarische Bebouwing, bedrijventerreinen en Rondweg als onderdeel
van het breed gedragen politiek akkoord van de zeven politieke
partijen “veranderende wereld, Zundert verandert mee”.
De afgelopen maanden hebben ook in het teken gestaan van de
procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester van Zundert. Ik ben er van overtuigd dat we met Joyce Vermue als burgemeester van Zundert een juiste voordracht hebben gedaan. Haar
kwaliteiten zullen goed tot haar recht komen bij de verdere ontwikkelingen binnen onze gemeente.
Daarnaast wil ik Leny Poppe - de Looff bedanken voor hetgeen zij
betekend heeft voor Zundert de afgelopen twaalf jaar. Ik kijk met
een positief gevoel terug op deze periode waarin veel gebeurd is.
Uw vertrouwen in onze partij is voor ons een belangrijke ruggensteun. Ik zal er alles aan doen om het welzijn, de leefbaarheid
voor de inwoners te handhaven en zo mogelijk te verbeteren.
Dorpsbelangen is te bereiken via
www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com

*3) U kunt het ontwerpwijzigingsplan en -besluit van 29 mei t/m 10
juli inzien op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl en/of www.zundert.nl. Tijdens deze periode
kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze inbrengen. U kunt uw
zienswijze(n) sturen naar: Postbus 10.001, 4880 GA Zundert of mondeling na een telefonische afspraak (076- 599 56 00).
*4) Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage op het gemeentehuis. Op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn van terinzagelegging tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
College van burgemeester en wethouders van Zundert, postbus 10.001,
4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het
volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de
gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn
woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Overig nieuws
Fietspad Aa of Weerijs afgesloten op 4 en 5 juni

Dinsdag 4 en woensdag 5 juni is het fietspad langs de Aa of Weerijs volledig afgesloten voor het herstellen van een deklaag. De werkzaamheden
zijn weersafhankelijk. Naar verwachting wordt het fietspad 6 juni weer
opengesteld.
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