• 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 vijf appartementen en vier grondgebonden woningen met
bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg 120 en 122 te
Wernhout;
• 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), en het gebruiken van gronden/bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Gemeente Informatie
Week 28, 10 juli 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

28-06-2019

Uitbreiden rundveestal

Overasebaan 31 BEDR,
Rijsbergen

01-07-2019

Oprichten loods en
aanleggen in- of uitrit

De Waterman ong.,
Rijsbergen

01-07-2019

Bouwen loods aan stal

Overasebaan 14, Rijsbergen

03-07-2019

Realiseren bed &
breakfast

Nieuw-Ginnekensebaan 2,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

8 juli 2019

Uitbreiden woning, wijzigen
bijgebouw en aanleg inrit

Kerkakkerstraat 7,
Rijsbergen

8 juli 2019

Oprichten vervangende woning
en aanleg in-/uitrit

Meirseweg 23,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *5

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor
Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 11
juli tot en met 21 augustus het voorontwerp van het bestemmingsplan
‘Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’ ter inzage
ligt. Het voorontwerp en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage
in het gemeentehuis. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl
onder ‘Verbouwen en verhuizen > Bestemmingsplannen > (Voor)ontwerp’.
Rechtsbescherming, zie bij *6

Beleidsregels en verordeningen
Wijziging bekendmaking beleidsregels

Het college van B en W heeft d.d. besloten dat besluiten als bedoeld in
artikel 3:42 lid 2 Awb (o.a. beleidsregels en aanwijzingsbesluiten), vanaf
1 augustus 2019 bekend worden gemaakt via het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. In de Zundertse Bode blijft
(voorlopig) melding gemaakt worden van de vaststelling van voornoemde besluiten.

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo met maximaal zes weken
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

20 augustus
2019

Het tijdelijk wonen in een bijgebouw t.b.v. (pré)mantelzorg

Boven Heining 8,
Rijsbergen

23 augustus
2019

Het vestigen van een beroep aan
huis

Sint Janshof 12,
Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *3

Ontvangen melding Wet milieubeheer

*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. Aan een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
*3) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

Besluit

Locatie

Melding AIM, voor het wijzigen van de stal,
zodat deze voldoet aan de Verordening
Natuurbescherming

Bredaseweg 46,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Rommelmarkten

22 september,
20 oktober en
15 december
2019

Sporthal onder de 2 juli 2019
Mast, Onder de
Mast 4, Zundert

Live Int Turp

13 juli 2019

Café Ut Krisje, Sint 8 juli 2019
Bavostraat 77,
Rijsbergen

Smart- en
snotlappenfestival

21 juli 2019

Jan Koekenplein,
Klein Zundert

8 juli 2019

Sarahdag

31 augustus
2019

Lindekensplein
(Harmoniezaal),
Rijsbergen

8 juli 2019

Jubileumfeest
buurtschap
de Berk

21 september
2019

Bouwplaats Buurt- 8 juli 2019
schap de Berk aan
de Berkenring,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

Ruimtelijke plannen en procedures
Rectificatie: ‘De Groene Kamers fase 2’ acht weken ter inzage

In de gemeentepublicatie van vorige week stond dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Groene Kamers fase 2’ in Rijsbergen zeven weken
ter inzage ligt. Dit is fout, het plan ligt acht weken ter inzage op het
gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 120
en 120a te Wernhout en besluit Hogere waarden
Wet geluidhinder

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:

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

Van de Gemeenteraad
Ine Timmers, Dorpsbelangen

Regelmatig wordt me gevraagd hoe het
bevalt om raadslid te zijn. Hiervoor was
ik 4 jaar burgerlid. Ik wist dus waar ik
aan begon. Het gaat echt ergens over. De
bestuursopdrachten over bijvoorbeeld
de scholen in Zundert en Klein-Zundert,
toekomst van het platteland en ontsluiting van het zuidelijk Zundert en Wernhout zijn zaken die er echt toe doen. We
zijn nu een jaar op weg. De wethouders en ambtenaren zijn serieus met de bestuursopdrachten aan de slag. Duidelijk is welke
stappen op welk moment worden gezet. Waar nodig is deskundige inzet geregeld. Voor de pilot Vitaal Platteland is door de dorpsraden per kern een startbijeenkomst georganiseerd. De komende
periode volgen ook voor andere onderwerpen bijeenkomsten om
als organisatie of inwoner uw inbreng te geven. Een inbreng die
de raad belangrijk vindt.
Ik verwacht de komende periode boeiende discussies in de raad.
Over de bestuursopdrachten zullen we keuzes moeten maken. Zo
zullen we onder ander gaan besluiten over de toekomstige schoolgebouwen. Maar we zullen ook keuzen moeten gaan maken in de
volgorde waarin iets wordt uitgevoerd. Het college heeft in beeld
gebracht dat er ieder jaar ruimte zal zijn om te investeren. Maar
niet alles kan tegelijkertijd.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen waar we iets mee moeten doen.
Zo merk je dat het steeds langer droog en warm is, terwijl de kans
op extreme buien toeneemt. Het aantal diersoorten dramatisch
afneemt. Terwijl bepaalde soorten, zoals de processierups, overlast gaan geven. Dit zijn ontwikkelingen die vragen om een andere
inrichting en beheer van de openbare ruimte. Als je dan weet dat
een grote boom net zo verkoelend werkt als 10 airco’s en regen
vasthoudt dan vraagt dat om meer groen.
Om dan terug te komen op de vraag hoe het mij vergaat als raadslid. Het is werk dat me raakt, het geeft voldoening om dingen in
samenhang te zien en een bijdrage te leveren aan een gezonde en
groene gemeente waar hopelijk iedereen, ook onze nieuwe burgemeester, met veel plezier woont en werkt.

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.
*6) Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen het plan
en diens bijbehorende stukken tijdens de openingsuren inzien. Eenieder
kan gedurende de terinzagelegging een mondelinge of een schriftelijke
inspraakreactie indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan. De
inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.
Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het ma-

*5) Terinzagelegging
Het besluit omgevingsvergunning, het besluit vaststelling hogere
waarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 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 076-5995600. 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
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.

Bedankt! Namens Leny Poppe-de Looff
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan het afscheid van mij
als burgemeester van harte bedanken.
Heel bijzonder waren de afscheidsbezoeken georganiseerd door
de verschillende dorpsraden. Geweldig, wat hebben we genoten.
Een ware apotheose was de raadsbijeenkomst met aansluitend
de receptie waarbij we velen van u hebben mogen ontmoeten.
Heel veel dank daarvoor!
Wij hebben Zundert voor altijd in ons hart gesloten.
Hartelijke groet,
Leny en Piet Poppe de Looff
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