op het gemeentehuis, ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan
“De Groene Kamers fase 2” in Rijsbergen en het bijbehorende concept
beeldkwaliteitsplan. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van
maximaal 41 grondgebonden woningen in de ‘oksel’ van de Ettenseweg
en de Bredaseweg te Rijsbergen.Het plan is eveneens digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via
www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen > Bestemmingsplannen
> (Voor)ontwerp’.
Rechtsbescherming, zie bij *3

Gemeente Informatie
Week 27, 3 juli 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

1 juli 2019

Tuinderij kavel 3, Zundert

Oprichten van
een woning

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex artikel
2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

1 juli 2019

Lijsterstraat 41, Zundert

Oprichten schuur/
garage

Rechtsbescherming, zie bij *1

Ontvangen meldingen wet milieubeheer
Soort activiteit

Locatie

Melding Activiteitenbesluit,
bouw van kantoor en kantine

Eldertstraat 16, Zundert

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

GTC Rally

12 en 13
juli 2019

Verschillende wegen in de dorpskernen Achtmaal,
Klein-Zundert en
Rijsbergen*

27 juni
2019

Het schenken van zwak- 12 en 13
alcoholische dranken
juli 2019
tijdens
de GTC Rally

De VIP-locatie aan 27 juni
de kruising van de 2019
Achtmaalseweg/
Heiningstraat,
Achtmaal

Festival Tuinrock

26, 27 en
28 juli
2019

Wernhoutseweg
27 juni
181, op het terrein 2019
van Arjan van Dijk,
Wernhout

17 en 18
augustus
2019

Nabij de
27 juni
Tiggeltsestraat 13, 2019
Rijsbergen

Het Schenken van zwak- 17 en 18
alcoholische dranken
augustus
2019
tijdens de Rijsbergse
vliegerdagen

Nabij de
27 juni
Tiggeltsestraat 13, 2019
Rijsbergen

Een kansspelvergunning tijdens de
Rijsbergse
vliegerdagen

Nabij de
27 juni
Tiggeltsestraat 13, 2019
Rijsbergen

17 en 18
augustus
2019

Zomer van Zundert, met 5, 6 en 7
verschillende
juli 2019
activiteiten zoals Starry
Night, een silent disco
en Spulplein

Tussen de Markt
3 juli 2019
en de Bredaseweg
2, Zundert*

Het schenken van zwak- 5, 6 en 7
alcoholische dranken
juli 2019
tijdens de Zomer van
Zundert

Het Gele huis aan
de Bredaseweg,
Zundert

3 juli 2019

Truck- en
tractorpulling
Rijsbergen

6 en 7
juli 2019

Tiggeltsebergstraat, Rijsbergen

3 juli 2019

Het schenken van zwak- 6 en 7
alcoholische dranken
juli 2019
tijdens de Truck- en
tractorpulling
Rijsbergen

Tiggeltsebergstraat, Rijsbergen

3 juli 2019

Bloemencorso 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend:
• dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub a onderdeel 3 van de Wabo een omgevingsvergunning heeft verleend voor de
realisatie van een supermarkt, 12 appartementen en 4 grondgebonden
woningen met bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg
135 en 135a te Wernhout
en
• dat zij voor de bouw van de appartementen en de woningen tevens
hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 110 a van de Wet Geluidhinder heeft vastgesteld.
De omgevingsvergunning ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1,
lid 1, sub a Wabo), het slopen op basis van het bestemmingsplan “Kern
Wernhout” en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).
Rechtsbescherming, zie bij *4

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan
Buitengebied Zundert, wijziging Kruispad 14 in Rijsbergen’
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Zundert hebben besloten om met
toepassing van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) huidige bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - voormalig agrarisch bedrijf’
te wijzigen in de bestemming ‘niet-agrarisch bedrijf’ en het verschuiven
van de bestemmingsgrenzen/bouwvlak voor het perceel gelegen aan de
locatie Kruispad 14 te Rijsbergen.
Rechtsbescherming, zie bij *5

Rechtsbescherming, zie bij *2

De Rijsbergse
Vliegerdagen

Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135 en
135a (De Valk) in Wernhout en besluit Hogere waarden
Wet geluidshinder

1 en 2
Het centrum
september van Zundert*
2019

18 juni
2019

*Voor de getroffen verkeersmaatregel kunt u de website
www.brabant.nl/wegwerkzaamheden raadplegen.
Rechtsbescherming, zie bij *1

Ruimtelijke plannen en procedures
Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Groene Kamers fase 2’
in Rijsbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert
maakt bekend dat met ingang van 4 juli voor de duur van zeven weken

Beleidsregels en verordeningen
Bekendmaking voornemen vaststellen
‘Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019’

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een “Winkeltijdenverordening
gemeente Zundert 2019” vast te stellen. Deze verordening is nodig om
de zondagsopenstelling en openstelling op bepaalde feestdagen voor de
gehele gemeente formeel vast te leggen. Daarbij wordt door het college
uitgegaan van de bestaande praktijk in de kern Zundert. Daarnaast geeft
de verordening aan het college de bevoegdheid om voor incidenteel,
aan een evenement of actie gerelateerd (individueel of collectief)
verzoek een tijdelijke, eenmalige ontheffing te verlenen van de toegestane openingstijden.
Rechtsbescherming, zie bij *6

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*1) 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. Aan een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
*2) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar in het gemeente
huis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften
van de stukken verstrekt.
*3) Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een
belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn
(t/m 21 augustus), een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op
het voorontwerp en concept beeldkwaliteitsplan naar voren brengen.
Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus
10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven,
kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600). Tevens
wordt een inloopavond georganiseerd op woensdag 10 juli. Tussen 19.00
en 20.30 uur bent u van harte welkom in Café Marktzicht in Rijsbergen
(ingang via de entree van de zaal aan de Lagestraat 1). Tijdens de inloopavond zal het plan worden toegelicht, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen.
*4) Terinzagelegging
Het besluit omgevingsvergunning, het besluit vaststelling hogere waarden
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juli gedurende zes
weken voor eenieder ter inzage tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via
www.zundert.nl of 076-599 56 00. Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is
gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank ZeelandWest-Brabant. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die
een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.
U kunt een beroepschrift op twee manieren indienen:
1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een
rechtszaak starten > In beroep gaan > Meer over de beroepsprocedure

Van de Gemeenteraad
Freya Ruiter, CDA

Als gemeenteraad bevinden we ons midden
in een bijzondere periode. Een periode
die je als raadslid waarschijnlijk maar een
keer mee maakt. Een periode van afscheid
nemen en van verwelkomen. Afgelopen
week hebben we afscheid genomen van
onze burgemeester, Leny Poppe-de Looff.
Volgende week installeren we onze nieuwe
burgemeester, Joyce Vermue.
En dan zijn we nu dus even “burgemeester-loos”. En dat is ook
weer bijzonder! Wat het dan nog extra bijzonder maakt is dat we
vlak voor het zomer reces zitten. Het duurt dus nog een maand of
twee voordat we als raad onze nieuwe burgemeester daadwerkelijk
aan het werk zien als voorzitter van onze vergaderingen.
Dat voorzitter zijn is maar een van de vele taken die een burge
meester heeft. Zoals het in de afscheidsspeech van mevrouw
Poppe al aangehaald werd, is de taak van een burgemeester veel
meer omvattend. Als inwoners verwachten we dat onze burgemeester er is voor ons als dat nodig is. In lief en in leed. We willen
iemand die Zundert op de kaart zet, die uitdraagt dat Zundert
een fijne gemeente is. Die Zundert vertegenwoordigt in de regio.
En die bestuurlijk op de bres staat als dat nodig is, die beslissingen
durft te nemen. Eigenlijk zoals dat de afgelopen 12 jaar is
geweest. Maar dan op een geheel eigen wijze. Grote schoenen
te vullen dus!
Maar met de keuze voor Mevrouw Vermue heb ik er alle vertrouwen
in dat deze schoenen goed gevuld zijn. Het zullen niet dezelfde
schoenen zijn, waarschijnlijk hebben ze een andere kleur en een
andere pasvorm. Ook zullen ze uit en andere collectie komen.
Maar lekker lopen zullen ze zeker!
bij een bestuursrechter > Beroepschrift indienen > Beroepschriftformulier rechtbank;
2. U stuurt een brief naar: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het indienen van een beroepschrift schorst te inwerkingtreding van het
besluit omgevingsvergunning niet. Om te voorkomen dat het besluit in
werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl. U gaat naar > uw
situatie > rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over
een voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:
1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een
rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;
2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde kan op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Beroep is alleen mogelijk
voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het
ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij dat niet hebben gedaan. Het beroep moet schriftelijk worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Ook het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van
het besluit hogere grenswaarde niet. Om te voorkomen dat het besluit
in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast
een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend. Het besluit treedt dan in ieder geval niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
*5) Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 3 juli tot en met
14 augustus ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen
gedurende de inzage-termijn tegen dit besluit kunnen beroep instellen
bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
*6) De ontwerp-verordening en de daarop betrekking hebbende toelichting liggen vanaf 4 juli gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken op werkdagen komen inzien, gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun inspraakreactie over het
onderwerp naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 10.001, 4880 GA, Zundert. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer:
076-599 56 00. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift
verkrijgen van de verordening. De ontwerp-verordening is ook te
raadplegen via de website van de gemeente Zundert (www.zundert.nl,
klik onder het kopje Bestuur en politiek op ‘Zundertse regelgeving’).

Overig nieuws
Overlast van de eikenprocessierups?

Heel Nederland heeft er last van: de processierups. Ook in de
gemeente Zundert zijn de beestjes alom aanwezig. Een aannemer
is voor de gemeente op pad om de rupsen te bestrijden. Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijkertijd zijn. Prioriteit hebben
de bomen die op of dichtbij scholen, sportvelden of speeltuinen
staan. Ook kijken we naar de omvang van de nesten. We proberen zo veel mogelijk te bestrijden. Ziet u een boom van de gemeente
met rupsen? Meld het dan via de ‘Verbeter de buurt app’ of het meldingsformulier op de website. U kunt het ook telefonisch doorgeven.
Voor vragen en antwoorden over de rups kijkt u op www.zundert.nl.
De GGD heeft een speciale website voor vragen over uw gezondheid,
www.oakie.info.

Gemeente Zundert dagelijks langer telefonisch bereikbaar

We verruimen de tijden van het Klanten Contact Centrum. Daarom
is de gemeente op maandag tot en met donderdag telefonisch
bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag kunt u bellen tussen
08.00 en 12.30 uur. We staan graag voor u klaar.
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