Gemeente Informatie
Week 24, 12 juni 2019

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

7 juni 2019

Provinciale weg, Wernhoutseweg
(N263), Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *1

Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking
5 juni 2019

Van de Gemeenteraad

*3) De volledige tekst van het besluit ligt vanaf 13 juni gedurende vier
weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen
van het besluit. Een geconsolideerde versie van het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert is zo spoedig mogelijk te raadplegen via de
website van de gemeente Zundert (www.zundert.nl, klik onder het kopje
Bestuur en politiek op ‘Zundertse regelgeving’). Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 076 599 56 00.

Dinsdag 18 juni openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
•	Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio
West-Brabant
• Scenario’s innovatieve financieringsvormen maatschappelijk
vastgoed
• Jaarstukken 2018 Gemeente Zundert

Overig nieuws
Afscheidstournee burgemeester: Rijsbergen

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. Afsluitend 16 juni in Rijsbergen.

Vergunningen

Het kappen
van 1 beuk

*2) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar op het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

Locatie

Wijziging op vergunning Vincent van Goghstraat 6,
voor het verbouwen van Zundert
een woning

Kenniscafé over windmolens

Provincie Noord-Brabant organiseert een kenniscafé over de monitoring en handhaving van de geluidseffecten van windmolens. Dit is
onderdeel van het plan om langs de A16 windmolens te plaatsen.
Het kenniscafé vindt plaats op woensdag 19 juni van 19.00 - 20.30
uur in De Ruimte, Heuvelstraat 52b in Breda. Aanmelden kan via
windenergiea16@brabant.nl.

Werken over de grens

Overweeg je een baan in België? Of ben je recent gestart met een baan
over de zuidelijke grens? Dan is de sessie ‘Werken over de grens’ interessant voor jou! Tijdens deze sessie wordt je geïnformeerd over de regels
en verplichtingen die horen bij werken in België. Wat moet je regelen?
En wat zijn de gevolgen? De sessies (er is een ochtend- en een middagsessie) vinden plaats op vrijdag 21 juni in het stadskantoor van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 in Hoogerheide.
Aanmelden? Stuur dan een mail naar werkenoverdegrens@uwv.nl. Je
ontvangt, na aanmelding, zo snel mogelijk aanvullende informatie.

Werkzaamheden aan en rondom Oranjeplein in Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Ontvangen melding wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Melding Activiteitenbesluit

Achtmaalseweg 137a, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Besluit

Locatie

Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets - m.e.r.

Achtmaalseweg 137a, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

In aanloop naar het Bloemencorso, starten op maandag 17 juni werkzaamheden aan en rondom het Oranjeplein in Zundert. Om de verplaatsing van de jubel mogelijk te maken, zijn aanpassingen in de openbare
ruimte nodig. De gemeente grijpt dit moment aan om de openbare ruimte op en rondom het Oranjeplein structureel te verbeteren. De werkzaamheden nemen vier tot zes weken in beslag.
Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl.

mijn winkel redden,
of mijn gezin?

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Horeca-exploitatievergunning
Drank- en horecawetvergunning

n.v.t.

Wildertsedijk 8

Week 23

n.v.t.

Wildertsedijk 8

Week 23

Rechtsbescherming, zie bij *1

Beleidsregels en verordeningen
Bekendmaking vaststelling Eerste wijziging Algemeen
Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3:40 en 3:42 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 28 mei 2019 besloten
hebben de Eerste wijziging Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019 vast te stellen. Het besluit treedt in werking op de dag na
publicatie ervan.
Het besluit houdt een wijziging in van onderdeel VIII-11 van het mandaatregister dat behoort bij het Algemeen Mandaatbesluit gemeente
Zundert 2019 en betreft de bevoegdheid tot het wijzigen van een bestemmingsplan, binnen de bij het plan te bepalen grenzen.

- €144.575

Rechtsbescherming, zie bij *3

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*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.

Gemeente Zundert

komuitjeschuld.nl

Vergaderingen

Woensdag 19 juni openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Vaststellen bestemmingsplan Bedrijven Turfpad te Achtmaal
• Erfgoednota ‘De verbindende kracht van erfgoed’
•	
Wijziging gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant
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.

Geert Aerts, Lokaal Perspectief

In de afgelopen periode hebben we
naast het gebruikelijke raadswerk in
de vertrouwenscommissie behoorlijk
wat tijd besteed aan de zoektocht naar
een nieuwe burgemeester. Naar mijn
mening hebben we de verkregen input
van de inwoners goed vertaald naar de
profielschets en vervolgens deze profielschets gebruikt bij de sollicitatieprocedure.
Op het resultaat van de procedure mogen we oprecht trots zijn. Na
afweging van alle ins en outs hebben we in de raadsvergadering van 9
mei jl. mevrouw Joyce Vermue voorgesteld te benoemen als nieuwe
burgemeester van de gemeente Zundert. Na haar installatie op 3 juli
a.s. kan zij aan de slag met de uitdagingen die er voor Zundert zijn.
En uitdagingen zijn er voldoende; de wereld verandert immers en
Zundert verandert mee. Een veranderde organisatie, een veranderende omgeving met als doel een prettig leefbaar Zundert 2.0 waarbij de inwoners zich goed en veilig voelen in hun woonomgeving en
ondernemers voldoende mogelijkheden krijgen zich te ontplooien.
Met dit doel voor ogen heeft de gemeenteraad na de verkiezingen in
2018 een aantal bestuursopdrachten geformuleerd die met prioriteit
door het nieuwe college moeten worden opgepakt.
Over de voortgang daarvan en de uiteindelijke uitvoering hebben we
wel onze zorgen uitgesproken. Daarnaast vragen we ons af of alle
beleidsvoornemens in de toekomst wel betaalbaar blijven omdat we
aan de andere kant absoluut geen voorstander zijn van verhoging van
de lokale lasten. Kortom we zullen keuzes moeten maken die voor
de inwoners geen aanslag zijn op hun portemonnee. Daarnaast willen we de inwoners, ondernemers en instellingen zo vroeg mogelijk
betrekken bij de plannen die hun raken. Naar de mening van Lokaal
Perspectief schort het daar nog wel eens aan. Meer betrokkenheid
vooraf leidt naar onze mening tot meer efficiency bij de uitvoering
van de plannen en tevreden inwoners. Daarom zullen we daar steeds
wanneer dat nodig is aandacht voor blijven vragen.
Tenslotte, we nemen op 21 juni a.s. afscheid van onze huidige burgemeester mevrouw Leny Poppe-de Looff. Voorafgaande daaraan bedanken we haar nu reeds voor haar inzet en betrokkenheid gedurende haar ambtstermijn en alles wat zij voor Zundert heeft betekend.

Aandacht voor Wernhouts verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Een avondvullend programma over het Wernhouts verzet tijdens WOII. Het boek Verzet, Verraad, Vrijheid wordt gepresenteerd. Schrijver
Gerrit Wiechert Kleisen jr. vertelt het verhaal van zijn vader. Een douanier in Wernhout, die samen met collega’s vluchtelingen over de grens
heeft geholpen. Uiteindelijk komt hij door zijn verzetswerkzaamheden om het leven. Tevens wordt de film ‘Het Eerbetoon’ vertoond. De film
laat de vlucht van de Joodse familie Joseph zien, die via Wernhout naar Zwitserland vluchtte. In de film komt familie van Hasselt uit Wernhout
aan het woord. Zij namen onderduikers in huis.
Donderdag 13 juni, 19.30 in gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12 in Wernhout.
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