Ruimtelijke plannen en procedures

Van de Gemeenteraad

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijven
Turfpad te Achtmaal’

Gert-Jan Paulussen, CDA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2019 het bestemmingsplan
‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’ heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.
Rechtsbescherming, zie bij *4

Gemeente Informatie
Week 30, 24 juli 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

16-07-2019

Realiseren kantoorpand Beekzicht 13, Zundert

17-07-2019

Aanleggen boogkassen,
tunnels en stellingen

Ettenseweg 70 BEDR,
Rijsbergen

18-07-2019

Oprichten loods

Kruispad 14, Rijsbergen

18-07-2019

Aanleggen tijdelijke
boogkassen, tunnels en
stellingen

Boomkensevaart ong.,
Rijsbergen

Ontvangen melding wet Milieubeheer
Locatie

Plaatsen van propaantank
met inhoud van 3m³

Rucphenseweg 48,
Klein Zundert

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Langstraat
Klassieker

7
Verschillende
september wegen binnen de
2019
gemeente Zundert

16 juli 2019

Bredase Lions Rally

8
Verschillende
september wegen binnen de
2019
gemeente Zundert

16 juli 2019

Boerendag
Rijsbergen

3 en
Tiggeltsebergstraat, 23 juli 2019
4 augustus Rijsbergen*
2019

Datum
verzending

Het schenken van
3 en
Tiggeltsebergstraat, 23 juli 2019
zwak-alcoholische
4 augustus Rijsbergen*
dranken tijdens de
2019
Boerendag Rijsbergen
Een drank- en
horecavergunning
voor een slijterij

n.v.t.

Sint Bavostraat 50
in Rijsbergen

23 juli 2019

*Getroffen verkeersmaatregel: www.brabant.nl/wegwerkzaamheden.
Rechtsbescherming, zie bij *3

Rechtsbescherming, zie bij *5

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

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

Rechtsbescherming, zie bij *2

Locatie
activiteit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van V.O.F. Camping en
Stoeterij De Laarse Heide te Zundert een aanvraag om een verlenging
van een reeds eerder afgegeven vergunning, kenmerk C2073398, d.d. 10
september 2012, ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project De Laarse Heide in Zundert, op
de percelen kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie R, nummers
256 (ged.) 257, 258, 260 (ged.) 283, 284, 285, 287 (ged.) en 308 (ged.)
en betreft de aanleg van twee recreatieve vijvers. De besluitvorming op
deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij
op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag tot
verlenging van de ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsperiode te
verlenen.

*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.

Rechtsbescherming, zie bij *1

Besluit

Kennisgeving beschikking tot wijziging van de vergunning
ingevolge de Ontgrondingenwet

*3) 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.
*4) Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken
ligt met ingang van 25 juli tot en met 5 september tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.zundert.nl.
Beroep
Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over
het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het
ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep
instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen
van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van
de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is
gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is
van vrijdag 26 juli 2019 tot en met donderdag 5 september 2019. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het
in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.
*5) Terinzagelegging
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen op openingstijden
vanaf 16 juli ter inzage bij de gemeente Zundert. Het is ook mogelijk
om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer
E. Huijbregts, telefoonnummer (088) 3690 548. Vanaf het moment
dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via
www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.
Bezwaar
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met het besluit, kunt u tot
en met 22 augustus een bezwaar indienen. Dit bezwaarschift moet worden ondertekenend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de

Als iedere seconde telt.
Een paar keer per kalenderjaar komen
ze op onze raadsagenda voorbij.
Ik noem het altijd maar de ver- vanmijn- bed- show- stukken.
Meestal zijn dat voor mij de stukken
in de ‘softe’ sector. Ikzelf ben een man
van de ‘harde’ sector.
Bestemmingsplannen, openbare ruimte en meer van dat soort onderwerpen, daar ligt mijn hart.
Gezondheidszorg, thuiszorg en aanrijtijden van onze hulpdiensten
zitten niet in mijn portefeuille.
Niet dat ik de stukken niet lees, maar ik vertrouw hiervoor ook
voor een groot gedeelte op de kunde en kennis van mijn fractiegenoten. Wat een ongekende luxe om deel te mogen uitmaken
van een grote fractie.
Deze zomer kwam er helaas een moment dat de ver- van- mijnbed- show- stukken, niet meer zover van mijn bed bleken te zijn.
Van het ene op het andere moment waren aanrijtijden, goede
medische zorg en thuishulp regelen een primair onderdeel van
mijn dagelijkse leven geworden.
Wat was het geval? Mijn vader kreeg te maken met een acuut
geklapt aneurysma in zijn buik.
En ineens zijn de aanrijtijden van zowel de kundige mensen van
de huisartsenpost Etten-Leur en de ambulance van levensbelang.
Iedere seconde telt!
Pa en wij waren overgeleverd aan de deskundigen en het ongelooflijk snelle handelen van de onvolprezen heren en dames medici.
Een grote boodschap van pa thuis of een paar minuten later de
ambulance aan huis maakten in dit geval het verschil tussen het
Amphia of de Dela!
Gelukkig waren ze op tijd en heeft de medische loodgieter van
dienst een knap stukje vakwerk geleverd door een nieuw stuk
pijpleiding in vader zijn aorta aan te leggen.
Een weekje IC en daarna naar de verpleegafdeling chirurgie en
ondertussen al weer stiekem dromen van pa op de fiets.
Ruim twee weken heeft pa verbleven in het Amphia ziekenhuis,
omringd door de beste medische zorg die hij en wij konden wensen. En nu mag hij naar huis.
Wel onder de voorwaarde van medische hulp thuis, en dat is ook
een opgave.
De thuiszorgorganisaties hebben een chronisch tekort aan ‘handjes’. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Te weinig personeel, te
hoge werkdruk en ook mensen in de thuiszorg hebben recht op
vakantie. Uiteindelijk is het goed gekomen, hebben ‘handjes’ gevonden, en mag pa vandaag naar huis. Naar huis waar onze lokale woonzorgwinkel ervoor gezorgd heeft dat alle noodzakelijke
medische ondersteuning klaar staat, keurig thuisbezorgd en wel.
De volgende keer dat deze stukken op onze raadsagenda verschijnen kijk ik er toch anders tegenaan.
Niets is vanzelfsprekend als iedere seconde telt.
En pa: Die zegt, dat hij voor het corso weer op de fiets zit.

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Het bezwaarschrift
kunt u richten aan het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, Secretariaat van de hoor- en adviescommissie. Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschiften verwijzen wij u naar
www.brabant.nl/bezwaar.
Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen
van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening
is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening
(griffierecht). De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn.
Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Overig nieuws
Verandering 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 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert via 076 - 599 56 00.
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