Activiteit

Datum
activiteit
8 september
2019

Locatie
activiteit
Aan de
Kraaiheuvelstraat
4, Achtmaal

Datum
verzending
5 augustus
2019

Vakbeurs
GrootGroenPlus

2 t/m 4
oktober 2019

CLTV-terrein, de
Molenstraat 155,
Zundert

5 augustus
2019

Het schenken van
zwakalcoholische
dranken tijdens
de vakbeurs
GrootGroenPlus

2 t/m 4
oktober 2019

CLTV-terrein,
Molenstraat 155,
Zundert

5 augustus
2019

Een horeca-exploitatievergunning
voor ‘Baraan
Eethuis’

n.v.t.

Molenstraat 82

6 augustus
2019

Straatbbq

17 augustus
2019

Vincent van
Goghstraat,
Zundert

8 augustus
2019

Straatfeest

17 augustus
2019

’t Gouwe Pleintje, 13 augustus
Achtmaal
2019

Het schenken van
zwakalcoholische
dranken tijdens
de menwedstrijd

Gemeente Informatie
Week 33, 14 augustus 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvraag omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

05-08-2019

Kap boom

Kleine Heistraat 16 kavel 97

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

12-8-2019

Slopen woning

Lagestraat 27,
Rijsbergen

12-8-2019

Plaatsen dakkapellen

Lange Reep 39 en
41, Rijsbergen

12-8-2019

Plaatsen schuur, uitsluitend
bedoeld voor opslag
materialen t.b.v. natuurbehoud

De Krochten
(bosperceel),
Zundert

12-8-2019

Tijdelijk wonen in bijgebouw

Boven Heining 8,
Rijsbergen

12-8-2019

Aanleggen paardenbak voor
hobbymatig berijden en
africhten van paarden (voor
eigen gebruik)

Vervul 20,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Oldtimertoertocht 1 september
van de oldtimer2019
vereniging ‘tStraat’

Verschillende
5 augustus
wegen binnen de 2019
gemeente Zundert

Menwedstrijd

Aan de Kraaiheuvelstraat 4,
Achtmaal

8 september
2019

5 augustus
2019

Verkeersmaatregelen Bloemencorso 2019
Via deze publicatie informeren wij u over de verkeersmaatregelen die
plaatsvinden tussen 26 augustus en 6 september in verband met het
Bloemencorso. In deze periode vindt de opbouw van de tribunes, het
verplaatsen van objecten en de inrichting van de diverse pleinen plaats.
Hierdoor worden navolgende straten en pleinen afgesloten en worden
er parkeerverboden ingesteld. De bebording die ter plaatse staat en de
aanwijzingen die worden gegeven dienen te worden opgevolgd.
Voor meer info zie www.zundert.nl of als u vragen heeft
verkeersmaatregelen@corsozundert.nl.

Afsluitingen van maandag 26 augustus vrijdag 6 september 2019

•	Molenstraat tussen Meirseweg en T-kruising Prinsenstraat
Maandag 26 augustus t/m vrijdag 6 september is de Molenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de Meirseweg tot aan de T-kruising bij de Prinsenstraat.
Fietsers dienen de Molenstraat zo veel mogelijk te vermijden vanwege
de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden in de Molenstraat.
Voor de bereikbaarheid van De Willaert zal de Auvers sur Oise-straat in
twee richtingen worden opengesteld.
Het doorgaand verkeer uit de richting Rijsbergen wordt omgeleid via de
randweg. Het doorgaand verkeer vanuit Wernhout wordt via de Leeuwerikstraat en de Berkenring naar de randweg verwezen. Het overige
verkeer wordt door de verkeersregelaars verwezen.
•	Prinsenstraat tussen Veldstraat en T-kruising Prinsenstraat en Molenstraat
Donderdag 29 augustus t/m woensdag 4 september zal de Prinsenstraat tussen de Veldstraat en de T-kruising van de Prinsenstraat/Molenstraat zijn afgesloten.
•	Molenstraat tussen T-kruising met Prinsenstraat en de Wernhoutseweg tot aan de rotonde
Donderdag 29 augustus t/m woensdag 4 september zal de Molenstraat
tussen de T-kruising met de Prinsenstraat tot aan de rotonde aan de
Wernhoutseweg zijn afgesloten.

Parkeerverboden

- €68.583

Rechtsbescherming, zie bij *2

Rechtsbescherming, zie bij *1

Activiteit

een nieuwe telefoon of
de oude afbetalen?

•	Oranjeplein
Vanaf 28 augustus tot 5 september geldt er op het Oranjeplein een
parkeerverbod.
•	Nassauplein
Vanaf 31 augustus tot 3 september geldt er voor het Nassauplein een
parkeerverbod.

Verkeersbesluiten
Gedeeltelijk intrekken verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in De Gouwberg
(in de richting van De Polder naar de Nieuwe Akker) en
het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de
Nieuwe Akker en De Gouwberg te Rijsbergen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 augustus 2019
het volgende besloten:
1. Het verkeersbesluit met nr. 67754 (Staatscourant 2016) in te trekken;
2.	De voetgangersoversteekplaats in De Gouwberg van het onder beslispunt 1 genoemde besluit uit te zonderen en deze in stand te houden.
Rechtsbescherming, zie bij *2

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
•	Parkeerplaats Prinsenstraat-Molenstraat
Vanaf 29 augustus tot 4 september geldt voor deze parkeerplaats een
parkeerverbod.
•	Parkeerplaats Prinsenplein
Vanaf 31 augustus tot 3 september geldt er voor deze parkeerplaats
een parkeerverbod.
•	
Achtmaalseweg/Molenstraat tussen Molenstraat 142 en Achtmaalseweg 8
Afgesloten vanaf vrijdag 31 augustus 18.00 uur tot dinsdag 3 september 18.00 uur

Zondag 1 september 2019, 7.00 uur - 19.00 uur

Bij de volgende locaties zijn (extra) afsluitingen aanwezig. Alle straten
gelegen tussen deze afsluitingen zijn tussen genoemde tijden niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt door verkeersregelaars en bewegwijzering omgeleid.
• Achtmaalseweg vanaf kruising Lijsterstraat/Nachtegaalstraat
• Akkermolenweg vanaf nr. 2a en 34
• Bredaseweg vanaf nr. 11 en 12a
• De Brug splitsing Kapelakker
• Het Laar bij splitsing Meirseweg
• Kapelakker vanaf splitsing de Brug
• Kapellekestraat vanaf splitsing Kapelakker
• Lijsterstraat vanaf kruising Fazantstraat/Rutvenstraat
• Meirseweg vanaf nr. 21
• Nachtegaalstraat vanaf nr. 54 en 71
• Prinsenstraat vanaf nr. 51
• Rutvenstraat vanaf kruising Lijsterstraat/Fazantstraat
• Wernhoutseweg vanaf nr. 26 en nr. 19
• Wildertsedijk vanaf nr. 51

Zaterdag 31 augustus 19.00 uur - dinsdag 3 september
09.00 uur

Afsluiting van de volgende straten voor alle verkeer behalve voetgangers en ingestelde parkeerverboden in navolgende straten:
Bredaseweg splitsing Meirseweg, Eikenlaan vanaf splitsing Veldstraat,
Plataanstraat splitsing Veldstraat, Elzenstraat splitsing Veldstraat, Dennenlaan tot Prinsenhof, Markt, Oranjeplein, Molenstraat, parkeerplaats
Prinsenstraat/Molenstraat, , Prinsenhof, Prinsenstraat vanaf Veldstraat, Wernhoutseweg vanaf rotonde Leeuwerikstraat, Wildertsedijk
nabij splitsing Industrieweg.

Parkeerverboden op calamiteitenroute zaterdag
31 augustus 12.00 uur - maandag 2 september 04.00 uur

KoMuitjeschuld.nl
Steunpunt mantelzorg - Stichting Welzijn
Zundert (SWZ)
Een kind met een beperking,
een dementerende vader of
een partner met een chronische ziekte. Het kan iedereen
overkomen. Het geven van
mantelzorg wordt vaak als iets
vanzelfsprekends gezien. Bent
u mantelzorger? Speciaal voor
u is er het Steunpunt Mantelzorg Zundert: dit Steunpunt
geeft op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers.
Als u zich aanmeldt als mantelzorger: ontvangt u jaarlijks
een aantal mailingen met relevante informatie, kunt u een
individueel gesprek plannen en kunt u gebruik maken van
andere diensten van SWZ. Kijk voor meer informatie op:
www.swzundert.nl/wat-doen-wij/mantelzorg.

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.
Tijdens het Bloemencorso dient de kern van Zundert bereikbaar te zijn.
Daarom wordt er voor de hulpdiensten een calamiteitenroute ingesteld. De straten die in de calamiteitenroute zijn gelegen dienen vrijgehouden te worden. Daarom worden er parkeerverboden ingesteld
langs onderstaande straten:
Beeklaan, Beekzicht (1 zijde), Burg. Manderslaan tussen Pastoorsdreef
en parkeerplaats Willaert, Eikenlaan vanaf Beukenlaan tot Veldstraat,
Esdoornstraat, Fazantstraat, Hertogstraat, Hofdreef, Kapellekestraat,
Katerstraat, Laarpark, Leeuwerikstraat tussen rotonde Wernhoutseweg
en Fazantstraat, Lijsterstraat vanaf kruispunt Rutvenstraat/Fazantstraat
tot aan kruising Achtmaalseweg, Meidoornstraat, Meirseweg vanaf
splitsing Nederven-Burg. Manderslaan tot rotonde Hofdreef, Nachtegaalstraat, Pastoorsdreef, Prinsenstraat vanaf rotonde randweg tot
Veldstraat, randweg, Wildertsedijk vanaf uitweg Ardo tot aan Burg.
Manderslaan
De Randweg (Beeklaan) maakt geheel onderdeel uit van de calamiteitenroute.
Krijgt u bezoek tijdens het corsoweekend? Wijs ook hen op de parkeerverboden die van kracht zijn. De parkeerverboden gelden alleen voor
de rijbaan en niet voor de bestaande parkeervakken, tenzij ter plaatse
aangegeven.

Calamiteitenroute 1 en 2 september

Voor actuele informatie over de calamiteitenroute op 1 en 2 september
verwijzen wij u naar onze website www.zundert.nl.

Omleidingsroute openbaar vervoer

Tijdens het Bloemencorso op zondag 1 september is er de hele dag een
speciale dienstregeling van kracht. Meer informatie op www.arriva.nl.
Wegsleepverordening
Op 5 juli 2016 is door de gemeenteraad een wegsleepverordening voor
de gemeente Zundert vastgesteld. Wanneer er geparkeerd wordt op
plaatsen waar een parkeerverbod van kracht is loopt u het risico dat uw
voertuig wordt weggesleept.
Bedankt!
Het gemeentebestuur van Zundert en de Stichting Bloemencorso Zundert zijn zich ervan bewust dat de activiteiten vanwege het Bloemencorso, de Zundertse inwoners, bedrijven en andere bezoekers aan Zundert, ongemak en overlast bezorgen. Zij proberen deze overlast tot een
minimum te beperken. Het gemeentebestuur en het stichtingsbestuur
vragen uw medewerking en danken u bij voorbaat hiervoor.
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