Beleidsregels en verordeningen
Bekendmaking besluit vaststelling Tweede wijziging
gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Gemeente Informatie
Week 31, 31 juli 2019

Vergunningen

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3:40 en 3:42 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 23 juli 2019 besloten hebben tot het vaststellen van de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. De gemeenteraad heeft op 2
juli 2019 toestemming aan het college verleend voor het wijzigen van
de regeling. De wijziging van de regeling is noodzakelijk vanwege het
gegeven dat per 1 januari 2019 de gemeente Altena is gevormd uit drie
bestaande gemeenten die voorheen al deel uitmaakten van de Regio
West-Brabant. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog
enkele andere onderdelen van de regeling te veranderen. De wijziging
van de regeling treedt in werking nadat alle colleges van de deelnemende gemeenten hebben besloten tot vaststelling van deze wijziging en
nadat van de inhoud van de wijziging door het college van Etten-Leur
kennis is gegeven in de Staatscourant.
Rechtsbescherming, zie bij *5

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

18-07-2019

Oprichten 6 woningen

Onder de Mast ong., Zundert

22-07-2019

Verbouwen woning

Mereltjesstraat 4, Wernhout

01-07-2019

Verwijderen asbest en
slopen gebouwen

Hazeldonksestraat 11,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

29 juli 2019

Kappen 2 eiken

Bijltjesstraat 2, Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Soort activiteit

Locatie

Beperkte milieutoets veehouderij

De Lange Dreef 4, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *3

Ontvangen melding wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Besluit lozingen buiteninrichtingen milieubeheer,
realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ettenseweg 32,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Straatbarbecue

17 augustus 2019

Den Dries,
25 juli 2019
Klein Zundert

Sinterklaasintocht
Wernhout

24 november 2019

Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *2

Datum
verzending

25 juli 2019

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. Aan
een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
*3) U kunt het verleende besluit inzien op het gemeentehuis. U kunt een
afspraak maken voor het inzien door te bellen naar 076-599 56 00. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen door een brief
te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl. Het
beroepschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na het publiceren
van het besluit. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.
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.
Het college van B&W maakt bekend dat tegen de ontwerpbeschikking
geen zienswijze naar voren zijn gebracht. De beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

*5) De volledige tekst van het besluit ligt vanaf 1 augustus gedurende
vier weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift verkrijgen
van het besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
gemeente Zundert via 076 - 599 56 00.

Overig nieuws
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verboden

De Raad van State heeft recent het gebruik van de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) als kader voor ‘toestemmingsbesluiten’ verboden.
Dit heeft direct gevolgen voor het vaststellen van plannen, projecten
én voor vergunningverlening indien deze leiden tot uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Zo mogen er, als gevolg van dit besluit, geen vergunningen meer worden uitgegeven voor projecten die stikstofuitstoot
verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dit besluit heeft geen
gevolgen voor projecten die al onherroepelijk zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert via 076 - 599 56 00.

Gemeente Zundert dementievriendelijk

Eén op de vijf mensen krijgt dementie, de kans is dus groot dat iemand
in uw omgeving hiermee te maken heeft. Mensen met dementie, maar
ook hun partners en mantelzorgers, kunnen het lastig vinden om mee te
blijven doen met dagelijkse activiteiten buiten de deur. Gevolg is dat ze
geïsoleerd kunnen raken en vaker thuis blijven.
Als dementievriendelijke gemeenschap werken we aan het stimuleren
van ontmoetingen en taboedoorbreking. Via de bode en social media
wordt u de komende periode op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ontwikkelingen. Ook krijgt u via deze weg meer informatie over
dementie: hoe dit te herkennen en hoe hiermee om te gaan.

Nieuws
De ombudsman is er voor u

Er is veel veranderd op het gebied van zorg. Om te voorkomen
dat inwoners tussen wal en schil raken, heeft de gemeente Zundert een ombudsman voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet. Deze ombudsman
is onafhankelijk en bemiddelt tussen inwoner, gemeente en de
uitvoerende organisaties.
Heeft u vragen of klachten over de Wet maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet of de Participatiewet, dan neemt u eerst
contact op met de uitvoerende organisatie, uw hulpverlener, of
de gemeente. Bent u daarna niet tevreden over de klachtafhandeling of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman, Ignace Nolet, via: 076 - 599 56 00 of
ombudsman@zundert.nl.

*4) 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.

Gemeente Zundert • Eindredactie: publicaties@zundert.nl • Redactie gemeenteraad: griffie@zundert.nl • Postadres: Postbus 10.001, 4880 GA Zundert • Tijdelijke bezoekadres i.v.m. verbouwing:

Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert • tel: 076-599 56 00 • gemeente@zundert.nl • www.zundert.nl • www.facebook.com/GemeenteZundert • www.twitter.com/Gem_Zundert • Ombudsman Sociaal Domein: dr. I. Nolet,
ombudsman@zundert.nl, tel. 076-599 56 00.

