ben het eerste wijzigingsbesluit op het mandaatbesluit uitvoering taken
sociaal domein 2018-2019 vast te stellen. Dit besluit treedt in werking
op 27 juni.
Het college heeft besloten een addendum op de dienstverleningsovereenkomst Zundert en Etten-Leur m.b.t. Wmo, jeugd en schuldhulpverlening aan te gaan. Dit heeft tot gevolg dat het mandaatbesluit uitvoering
taken sociaal domein 2018-2019 is gewijzigd.
De volledige tekst van het eerste wijzigingsbesluit ligt vanaf 26 juni gedurende vier weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage
in het gemeentehuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert.

Gemeente Informatie
Week 26, 26 juni 2019

Vergunningen

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvra(a)g(en) omgevingsvergunning
Datum
aanvraag
16-06-2019

Soort activiteit

Locatie

kappen 2 eiken

Bijltjesstraat 2, Wernhout

18-06-2019

ombouwen garage naar
mantelzorgwoning

Oranjestraat 1, Rijsbergen

18-06-2019

veranderen dak schuur

Cactusstraat 2, Wernhout

19-06-2019

oprichten schuur

bos De Krochten, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunning(en) reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

24 juni 2019

Voorste Schaapsdijk 4,
Zundert

Het verbreden van
een dakkapel

U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen van dit besluit. De beleidsregels zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente Zundert (www.zundert.nl, klik onder het kopje Bestuur en organisatie op ‘Zundertse regelgeving’).

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen in de Heerdhof te
Zundert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 het
volgende besloten:
1.	In de Heerdhof te Zundert twee parkeerplaatsen, gelegen schuin tegenover huisnummer 16, 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;

Verkeersbesluit aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats Kerkakkerstraat te Rijsbergen

Ontvangstdatum Omgevingsbeschikking
vergunning

Locatie

17 juni 2019

Luitertweg ongenummerd
in Klein Zundert

Het kappen van
circa 75 coniferen

Verwerkte melding Wet milieubeheer
Soort activiteit

Locatie

Besluit lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Oekelsebaan 4, Zundert

Besluit lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Wildertstraat 27, Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *3

Ontvangen melding Wet Milieubeheer
Soort activiteit

Locatie

melding AIM

Rucphenseweg 48,
Klein Zundert

Melding Activiteitenbesluit (realiseren
gesloten bodemenergiesysteem)

Beekzicht 1, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Beleidsregels en verordeningen
Verordening gedragscode gemeenteraad

De raad van de gemeente Zundert heeft in haar vergadering van 28 mei
2019 de verordening gedragscode gemeenteraad inzake publicatie persoonsgegevens en aanwijzing FG vastgesteld. Voor meer informatie hierover zie www.officielebekendmakingen.nl.
De verordening is vanaf deze week ook te raadplegen via de website van
de gemeente Zundert (www.zundert.nl, klik onder het kopje ‘Bestuur en
politiek’ op ‘Zundertse regelgeving’).
De volledige tekst van de verordening ligt vanaf 26 juni 2019 gedurende
twaalf weken op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur ter inzage in het
gemeentekantoor van de gemeente Zundert, Bredaseweg 2 te Zundert.

Bekendmaking wijziging mandaatbesluit uitvoering taken
sociaal domein 2018-2019

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3:40 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 3 juni 2019 besloten heb-

Ellie Kools (ONPL)

Doeslief
Dat is het eerste wat er in me opkomt wanneer ik, op maandag 13 mei, hoor wat er
in Boxtel aan de hand is. Dierenactivisten
dringen die dag met 150 mensen van over
de hele wereld een varkensbedrijf binnen,
waarbij deuren geforceerd worden en de
boer met geweld opzij geduwd wordt. De
bezetting zou uiteindelijk meer dan 10 uur duren! 10 lange uren waarbij de boer, zoals later blijkt, heel de dag niet meer bij zijn dieren kan
komen. Een schrikbeeld voor iedere veehouder. 150 vreemden in je
stal en een honderdtal demonstrerende mensen buiten op je terrein
uit alle delen van de wereld, die jou beletten om je dieren te verzorgen. Zonder te beseffen dat ze ontzettend veel ziektekiemen bij zich
hebben waar dieren ziek van kunnen worden en zonder te beseffen
dat varkens van de stress in paniek kunnen raken. Het feit dat mensen
massaal in mogen breken in jouw bedrijf heeft mij als varkenshouder
nog het meest geschokt, de politie ging immers met deze activisten/
extremisten in gesprek. 10 uur lang in gesprek gaan met inbrekers! De
wereld op zijn kop.
#Doeslief
Zeg ik diezelfde week tegen onze oudste kleinkinderen wanneer ze het
er niet over eens zijn wie nu als eerste op de ‘brandweerfiets’ mag
rijden. We hebben fietsjes voor iedereen hoor, lang leve Get Rid of it
Zundert! Maar, zoals dat eenmaal bij kinderen gaat, willen ze allemaal
tegelijk op hetzelfde fietsje. Blijkbaar werkt mijn opmerking, want ze
verzinnen ter plekke een lijstje met wie wanneer op dat speciale fietsje
mag en binnen een minuut rijden ze met z’n allen achter elkaar aan.
De honden rennen gezellig mee en dat zorgt voor dolle pret.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 het
volgende besloten:
1.	Een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de Kerkakkerstraat,
in de bestaande parkeerhaven ter hoogte van de ingang van IKC de
Plaetse, door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

#Doeslief
Denk ik vaak als ik zie hoe politiek Den Haag met elkaar omgaat. Dan
ben ik blij dat ik gewoon in de Zundertse gemeenteraad zit. We zijn het
echt niet altijd met elkaar eens, helemaal niet zelfs, maar we gaan wel
met respect met elkaar om. En dat is 1 van de normen en waarden die
wij moeten koesteren.

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling
Ruimte. Rechtsbescherming, zie bij *2

#Doeslief
Ellie Kools, ONPL

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Vergaderingen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving intrekken aanvraag
omgevingsvergunning(en) reguliere procedure

Van de Gemeenteraad

*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 deze stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt de komende
vier weken een afspraak maken voor het inzien door te bellen naar 076599 56 00. Inzien kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 uur. U kunt ook
om een afschrift vragen. Voor zover mogelijk worden afschriften van de
stukken verstrekt. Aan het verstrekken van afschriften zijn kosten verbonden.

Nieuws
Kruising Molenstraat-Prinsenstraat weer open

Dinsdag 2 juli is fase 6 klaar, de kruising Molenstraat-Prinsenstraat wordt dan opengesteld. Vanaf dat moment kan gemotoriseerd vervoer de gehele Molenstraat betreden in éénrichting,
vanuit Rijsbergen richting Wernhout. Vanuit de Prinsenstraat is
het inrijden van de Molenstraat dan niet meer toegestaan. De
situatie ter plaatse is extra benadrukt in het wegdek met andersoortige bestrating, een geleidepaal en een verkeersbord: verboden in te rijden. Om bij de parkeerterreinen achter de ALDI te komen, vanuit Wernhout en Rucphen, kunt u de route P6 volgen (via
het Oranjeplein). Vanaf 2 juli wordt de Wildertsedijk doodlopend
vanaf de Achtertuin tot de Molenstraat. Dit deel is dan alleen nog
toegankelijk voor fietsers. Deze wijziging wordt opgenomen in het
verkeersbesluit.

Vervroegde lediging GFT container

In verband met de zomerse temperaturen gaat Renewi deze week
de inzameling een uur vervroegen met ingang van dinsdag 25 juni.
De GFT container wordt vanaf 6.30 uur ipv 7.30 uur geledigd.

Dinsdag 2 juli 2019 openbare vergadering Het Besluit
Verkorte agenda:
•	Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio
West-Brabant
• Jaarstukken 2018 Gemeente Zundert
• Vaststellen bestemmingsplan Bedrijven Turfpad te Achtmaal
• Erfgoednota ‘De verbindende kracht van erfgoed’
•	Wijziging gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant
•	Evaluatie en kwaliteitsimpuls d.m.v. scope uitbreiding Herinrichting Molenstraat te Zundert
•	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
Deze vergadering vindt plaats in de Annakapel, Molenstraat 13 te
Zundert. De aanvang is 20.00 uur, vanaf 19:45 uur staan de deuren
van het gemeentehuis voor u open.
Agenda ter inzage
De agenda en de voorstellen kunt u terugvinden op onze website
www.gemeenteraadzundert.nl.
Volg de vergaderingen
De vergaderingen zijn openbaar. Via internet kunt u live luisteren
(www.zundert.raadsinformatie.nl).
Contact
De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie en
is bereikbaar via telefoonnummer 076-599 55 59 en e-mail:
griffie@zundert.nl.
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