Agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ en de bestemming Agrarisch -Agrarisch bedrijf naar Agrarisch-Agrarisch bedrijf met de functieaanduiding ‘Boomteelt’ en ‘Groen-landschapselement’.
Bezwaar maken, zie bij *3

Verkeersbesluiten

Gemeente Informatie
Week 23, 5 juni 2019

Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Nassauplein in Zundert
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2019 het
volgende besloten:
1. Op het Nassauplein in Zundert, in de noordoostelijke parkeerstrook,
twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische
voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4 van bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord
‘opladen elektrische voertuigen’;
2. Met onderbord OB504 (neergaande pijlen) de twee betreffende parkeerplaatsen aanwijzen;
Bezwaar maken, zie bij *4

Vergunningen

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

*1) 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.

Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

3-06-2019

Oprichten woning en
aanleg inrit

Conijnsberghe ong.,
Rijsbergen

3-06-2019

Oprichten woning en
aanleg inrit

Warandepark kavel 44,
Rijsbergen

3-06-2019

Oprichten woning en
aanleg inrit

Tuinderij kavel 51, Zundert

3-06-2019

Oprichten carport

Boven Heining 1,
Rijsbergen

*2) Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
geen bezwaarschriften worden ingediend.

3-06-2019

Oprichten woning en
aanleg inrit

Biezen ong., Achtmaal

3-06-2019

Oprichten woning en
aanleg inrit

Ettenseweg kavel 1,
Rijsbergen

*3) Het ontwerp-wijzigingsplan en het ontwerpbesluit liggen gedurende
de periode van 5 juni tot en met 17 juli ter inzage in het gemeentehuis.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en
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).

Bezwaar maken, zie bij *1

Termijn opschorten in het kader Wabo omgevingsrecht tot
1 oktober 2019
Nieuwe beslisdatum Soort activiteit

Locatie

30-09-2019

Bredaseweg 46,
Rijsbergen

Het kappen van diverse
houtopstanden

Bezwaar maken, zie bij *2

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo met maximaal zes weken:
Nieuwe beslisdatum Soort activiteit
15-07-2019
Verbouwen
van de woning

Locatie
Lagestraat 27,
Rijsbergen

Bezwaar maken, zie bij *2

Ruimtelijke plannen en procedures
Ontwerp-wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, Hulsdonkstraat 13a en 15’

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 percelen Hulsdonkstraat 13a en 15 te wijzigen en de vorm van het bouwvlak
te veranderen. Het betreft het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch -

*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
Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

De gemeente regelt en organiseert veel zaken voor u als inwoner. Maar
hoe werkt een gemeente eigenlijk, hoe zit het met de gemeentefinanciën en hoe loopt de besluitvorming? En nog belangrijker, heeft u invloed
op deze besluitvorming? Voor het antwoord op deze vragen organiseert
de gemeente Etten-Leur, samen met Zundert, Moerdijk en Halderberge,
de cursus Politiek Actief voor inwoners. Tijdens 4 bijeenkomsten wordt
een aantal onderwerpen behandeld, is er een speeddate met raadsleden en een training overtuigend debatteren. Tot slot zijn de deelnemers

Van de Gemeenteraad
Rachel Oostvogels, VVD

In mijn vorige column mocht ik jullie
vertellen wat ik zo leuk vind aan de
politiek en dat ik het super belangrijk
vind dat jongeren een stem hebben
hierin. Het afgelopen anderhalf jaar
heb ik veel geleerd en me in kunnen
zetten voor dingen die ik belangrijk,
waar ik me nog voor wil in zetten de
komende tijd zijn starterswoningen. Binnen de VVD behandel ik
meestal de stukken die gaan over jongeren of het sociaal domein.
Vaak krijg ik vragen van andere jongeren of ik iets kan regelen in
de gemeente Zundert. Ze vragen me dan bijvoorbeeld voor camera’s tegen de inbrekers. Hierdoor merk ik dat er behoeften zijn
bij de jongeren in onze gemeente om mee te praten in de politiek.
Daarom vind ik het belangrijk om me in te zetten voor de stem
van jongeren, door het oprichten van een jongerenraad in onze
gemeente. In de jongerenraad krijgen jongeren tussen de twaalf
en achttien jaar de kans om hun mening te geven over dingen
die zij interessant vinden. Ze kunnen de gemeenteraad zowel gevraagd als ongevraagd advies geven en op die manier hun stem
laten horen. Samen met jongeren en mensen die met jongeren
werken ben ik druk bezig met het organiseren van een geslaagde
kick-off van de jongerenraad op 11 juni om 19:00 uur. Misschien
iets voor jou?
Verder wil ik mijn politieke ambities nastreven en steeds meer
leren over de politiek. De komende tijd zal ik me daar nog meer
voor in gaan zetten. Binnen de VVD hebben we leuke cursussen
en activiteiten die me daarmee kunnen helpen. Ook heb ik veel
steun aan mijn partijgenoten, waar ik ze heel dankbaar voor ben.
Ook ben ik de burgemeester dankbaar over de afgelopen tijd en
kijk ik uit naar de samenwerking met onze nieuwe burgemeester.
aanwezig bij een besluitvormende raadsvergadering op 4 november in
Etten-Leur.
Wilt u meer weten over de gemeente of heeft u interesse om politiek
actief te worden, meld u dan voor 20 juni aan via griffie@zundert.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad via griffie@zundert.nl of kijk op de website www.gemeenteraadzundert.nl. De cursus wordt verzorgd door ProDemos.

Afscheidstournee burgemeester: Klein Zundert en Achtmaal
Aan het begin van haar burgemeesterschap, ruim 12 jaar geleden, startte burgemeester Poppe-de Looff met een kennismakingstournee door
de kernen. Nu, met het naderende afscheid, houdt ze een afscheidstournee door de kernen. Komende week in Klein Zundert (7 juni) en Achtmaal (9 juni).

Afvalinzameling Pinksteren

In verband met Pinksteren is er een wijziging in de afvalinzameling. De
afvalinzameling van maandag 10 juni is verplaatst naar vrijdag 7 juni.

Gemeentehuis met Pinksteren gesloten

In verband met Pinksteren is het gemeentehuis op maandag 10 juni gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Loket Elz alleen op afspraak

Loket Elz in Zundert is vanaf nu alleen nog op afspraak beschikbaar. In De
Welborg liggen contactformulieren. Wanneer mensen dit invullen en inleveren in een afgesloten brievenbus in De Welborg, wordt binnen twee
werkdagen contact opgenomen voor het maken van een afspraak.

Uitnodiging: Informatieavond ‘Sloop- en asbestschakel’

Maandagavond 17 juni organiseert de gemeente Zundert, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, een informatiebijeenkomst
over de aanpak en sloop van asbestdaken. De avond duurt van 19.30
tot 21.00 uur en vindt plaats in het CultuurCentrum. Geïnteresseerd?
Graag aanmelden via r.de.ruijter@zundert.nl. Kijk op www.zundert.nl
voor meer informatie.
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