Activiteit

Gemeente Informatie
Week 25, 19 juni 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

10-06-2019

kappen paardenkastanje

Kleine Heistraat 16 K191,
Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *1

De beslistermijn wordt met termijn van zes weken verlengd
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

30-7-2019

Wijzigen dakconstructie
van bedrijfsgebouw

Blokenstraat 2a, Achtmaal

27-7-2019

Oprichten van een loods Sint Willebrordusstraat 2,
Klein Zundert

Tegen dit besluit is op grond van de Wet algemene bepalingen in
principe geen bezwaar of beroep mogelijk.

De beslistermijn wordt met termijn van 12 weken opgeschort
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

6-9-2019

Oprichten van
een woning

’t Rijkepad ongenummerd,
Rijsbergen

Tegen dit besluit is op grond van de Wet algemene bepalingen in
principe geen bezwaar of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

17-06-2019

Verbouwen van
de woning

Lagestraat 27, Rijsbergen

17-06-2019

Kappen 19 bomen

Mereltjesstraat 20, Wernhout

17-06-2019

Aanleg inrit

Weerreys Park 17, Zundert

17-06-2019

Kappen 2 bomen

Ettenseweg 95, Rijsbergen

17-06-2019

Oprichten van een
woning met
bijgebouw

Wildertstraat 27, Wernhout

17-06-2019

Oprichten van
een schuur

Tiggeltsebergstraat 28,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen
omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Soort activiteit

Locatie

Het brandveilig gebruik door het inpandig wijzigen Sint Bavostraat 5,
van enkele ruimten t.b.v. het kinderdagverblijf
Rijsbergen
Rechtsbescherming, zie bij *3

Besluit wijzigingsplan Mereltjesstraat 4, Wernhout

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Mereltjesstraat 4 te Wernhout’. Voor deze locatie is een
verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen van ‘agrarischagrarisch bedrijf‘ naar de bestemming ‘wonen’. Het wijzigingsplan en
het besluit liggen t/m 25 juli 2019 ter inzage op het gemeentehuis.
De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0879.WPwildertstraat27-VS01). Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage-termijn tegen dit besluit een beroep instellen bij de
rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

De speer van Rijsbergen 22 en 23
juni 2019

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Sportpark Laguiten Week 25
aan de Laguitensebaan 60a te
Rijsbergen

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Het schenken van zwak- 22 en 23
alcoholische dranken
juni 2019
tijdens de speer van
Rijsbergen

Sportpark Laguiten Week 25
aan de Laguitensebaan 60a te
Rijsbergen

Aardbeienfeesten

28 t/m 30
juni 2019

Centrum van
Zundert*

Voetbalwedstrijd
VVZ-NAC

29 juni
2019

Sportpark de
Week 25
Wildert aan de
Wildertsedijk 22 te
Zundert

Het schenken van zwak- 29 juni
2019
alcoholische dranken
tijdens de voetbalwedstrijd VVZ-NAC

Sportpark de
Week 25
Wildert aan de
Wildertsedijk 22 te
Zundert

Week 25

Tijdrit WTC De TrappistenTrappers

7 juli 2019 Start bij Café
van T aan de
Wernhoutseweg
116-118

Week 25

Het schenken van zwak
alcoholische dranken
tijdens receptie
afscheid burgemeester,
Aardbeienfeesten en
receptie ontvangst
nieuwe burgemeester

21 juni
2019, 29
en 30 juni
2019 en 3
juli 2019

Week 25

Annakapel,
Molenstraat 13,
Zundert

*Voor de getroffen verkeersmaatregel kunt u de website
www.haalmeeruitdeweg.nl raadplegen.
Rechtsbescherming, zie bij *2

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 oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl (> Uw
situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed). Aan een
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
*3) U kunt de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken de komende
zes weken tussen 9.00 en 12.30 uur inzien op het gemeentehuis. 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).

Overig nieuws
Loket Elz alleen op afspraak

Loket Elz in Zundert (voor ondersteuning in de Wmo) is vanaf nu alleen
op afspraak open. 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. Het contactformulier kan ook online worden
ingevuld via: www.zundert.nl/zorg-en-ondersteuning/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo.

Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

De gemeente regelt en organiseert veel zaken voor u als inwoner. Maar
hoe werkt een gemeente, hoe zit het met de gemeentefinanciën en hoe
loopt de besluitvorming? En heeft u invloed op deze besluitvorming?
Voor het antwoord op deze vragen organiseren de gemeenten Zundert,
Etten-Leur, 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 aanwezig bij een besluitvormende raadsvergadering op 22 oktober in Zundert.
Voor wie
De cursus is voor iedereen die meer wil weten over de gemeente en voor
inwoners die misschien interesse hebben om politiek actief te worden.
Waar
De cursus vinden plaats van 19.30 uur tot 22.00 uur. De eerste vier bijeenkomsten zijn in het Oude Raadhuis, aan de Markt 1 in Etten-Leur.
Bijeenkomst 1 op 17 september: introductie en kennismaking
•	Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
• Verkiezingen / politieke partijen

Van de Gemeenteraad
Vergaderingen

Dinsdag 25 juni openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
•	Ontwerpbegroting 2020 en ontwerpjaarrekening 2018 van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
•	Jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 Werkplein
Hart van West-Brabant
• Jaarstukken 2018 en beleidsbegroting 2020 GGD West Brabant
•	Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
•	Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
•	Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim
•	Ontwerp begroting 2020 en jaarstukken 2018 gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief
• Jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 WVS
•	Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018 Nazorg Gesloten Stortplaatsen
• Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio West-Brabant
•	Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 GR Belastingsamenwerking 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.

Linda Jorissen-Oomen, OPZ

Uw mening telt
Als raadslid voor OPZ Onafhankelijke Partij
Zundert, vind ik het belangrijk dat Zundertse burgers mee kunnen beslissen bij politieke kwesties. Burgerparticipatie is daarom voor OPZ een belangrijk speerpunt!
Een beleidsvoorstel wordt door de ambtenaren van een gemeente gemaakt. Als een
beleidsvoorstel klaar is komt het op de
agenda van de Ronde. In de Ronde worden
kanttekeningen en onduidelijkheden door de politieke partijen
besproken met de betrokken wethouder. Na de Ronde volgt 2 weken later Het Besluit. De gemeenteraad bepaald door stemming
in Het Besluit of een beleidsvoorstel uitgevoerd kan worden. Het
kan echter voorkomen dat een voorstel te veel impact heeft op
de leefomgeving om te worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan
dan een inhoudelijke wijzing van het voorstel doen door middel
van een amendement. Óf iets toevoegen aan het beleidsvoorstel
door een motie. Of het voorstel wegstemmen.
Voorafgaand aan een Ronde kunnen burgers 5 minuten inspreken
over een geagendeerd voorstel. Maar burgers kunnen ook inspreken als er zaken spelen die zij onder de aandacht willen brengen.
Recente voorbeelden zijn: Overlast van verkeer door afsluiting
van de Molenstraat. En bezwaren tegen een nieuwbouwplan,
waardoor het bouwplan tijdelijk van de agenda is gehaald. Om
zulke situaties te voorkomen zou je dus beter éérst de burgers
betrekken door burgerparticipatie. OPZ juicht dat toe!
OPZ is dan ook erg verheugd met de burgerparticipatie rondom
de ontwikkelingen van de scholen in de dorpen Zundert en Klein
Zundert. En bij de ontwikkeling van het plan Weidepracht/Assortimentstuin. Voordat deze plannen als beleidsvoorstel in de Ronde
komen en vervolgens in Het Besluit, kunnen inwoners van Zundert meedenken over de plannen.
Een andere vorm van burgerparticipatie is om een voorstel op
de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen. Dit kan door
voldoende handtekeningen te verzamelen. Dit heet een Burgerinitiatief. Ook kun je de achterban vergaderingen van OPZ
bezoeken om mee te beslissen over de geagendeerde stukken
van de gemeenteraad. Als Burgerlid kun je zelfs actief deelnemen aan de Ronde! Bij interesse of voor meer informatie:
L.jorissen-oomen@zundert.nl.
Voldoende mogelijkheden dus om als burgers te participeren: Uw
mening telt!
Bijeenkomst 2 op 24 september: de gemeente
• Hoe werkt de gemeente?
• De besluitvorming binnen de gemeente
• Beïnvloeden van de besluitvorming
Bijeenkomst 3 op 1 oktober: de gemeenteraad
• Taken en rollen van de gemeenteraad
• Het ‘gereedschap’ van een raadslid (de instrumenten)
• Basiskennis gemeentefinanciën
• Speeddaten met gemeenteraadsleden
Bijeenkomst 4 op 8 oktober:
• Training overtuigend debatteren
Bijeenkomst 5 op 22 oktober:
•	Besluitvormende raadsvergadering bijwonen in de Annakapel in Zundert
Aanmelden
Wilt u meedoen? Meld u dan voor 1 juli 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.
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