Gemeente Informatie
Week 32, 7 augustus 2019

Ruimtelijke plannen en procedures

Uw geldzaken goed voor elkaar

Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan
Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45
te Zundert

Komt u regelmatig geld tekort? Of
wilt u beter met uw geld omgaan?
De gemeente Zundert biedt verschillende diensten aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Doel van het wijzigingsplan voor de locatie aan de Meirseweg 41
en 45 te Zundert is dat de bestemmingsvlakken worden gewijzigd
en het bouwvlak vergroot wordt binnen de bestemming ‘Agrarisch- Boomteeltontwikkeligsgebied’. Tevens wordt de locatie van
de nieuwe corsobouwplaats voor buurtschap Laarheide in het wijzigingsplan opgenomen met de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch
bedrijf’ met de aanduiding specifieke vorm van ‘maatschappelijk
- corsobouwplaats’. Voor de oude locatie van de corsobouwplaats
wordt de bestemming van ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk-corsobouwplaats’ veranderd in de bestemming ‘AgrarischBoomteeltontwikkelingsgebied’.
Rechtsbescherming, zie bij *2

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

21-07-2019

Slopen woning

Lagestraat 27, Rijsbergen

25-07-2019

Oprichten
vervangende schuur

Weerreys Park 2, Zundert

27-07-2019

Oprichten
werktuigenberging

Tiggeltsestraat 26,
Rijsbergen

29-07-2019

Oprichten
bedrijfsruimte

Plan Beekzicht kavel 8,
Zundert

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) Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp van dit wijzigingsplan in procedure te brengen. Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 5 augustus tot
en met 18 september ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of
www.zundert.nl.

Schuldhulpverlening

Heeft u moeite om rond te komen?
Heeft u schulden en komt u er zelf
niet aan uit? Dan kunt u terecht bij de
schuldhulpverleners voor een gesprek en een cursus ‘rondkomen met inkomen’. Bel 076-502 40 25 en vraag naar meldpunt schulphulpverlening.

Sociaal Raadsliedenwerk

Heeft u vragen over het invullen van formulieren, of het opstellen van
een brief? Heeft u een juridische vraag of hulp nodig bij het invullen van
uw belastingaangifte? Stap dan binnen bij het Sociaal Raadsliedenwerk.
Medewerkers en vrijwilligers van Surplus geven advies en informatie
over uiteenlopende onderwerpen.
Kijk voor meer informatie op www.surpluswelzijn.nl of neem contact op
via sociaalraadslieden@surplus.nl.

Startpunt Geldzaken

Gemeente Zundert is aangesloten bij het landelijke Startpunt Geldzaken.
Het Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Surf naar www.startpuntgeldzaken.nl/zundert voor meer informatie.

Het Werkplein

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt ondersteuning aan bij het
vinden van een baan, uitkering, en andere inkomensondersteuning zoals
bijzondere bijstand, een collectieve zorgverzekering of maatschappelijke
participatie.
Kijk op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl voor meer informatie.

Rechtsbescherming, zie bij *1
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