Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Gemeente Informatie
Week 36, 4 september 2019

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Het schenken van zwak- 15
alcoholische dranken
september
tijdens Kindercorso
2019

Hal CLTV terrein

29
augustus
2019

Het schenken van zwak- 15 septemalcoholische dranken
ber 2019
tijdens Kindercorso

Molenstraat 202

29
augustus
2019

Het schenken van zwak- 15 septemalcoholische dranken
ber 2019
tijdens Kindercorso

Molenstraat 129

29
augustus
2019

Het schenken van zwak- 15 septemalcoholische dranken
ber 2019
tijdens Kindercorso

Molenstraat 148

29
augustus
2019

Rechtsbescherming, zie bij *1

Vergunningen

Beleidsregels en verordeningen

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Vaststelling verordening

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

02-09-2019

Het oprichten van een
woning

’t Rijkepad ongenummerd
(plan Conijnsberghe),
Rijsbergen

26-08-2019

Het bouwen van een
loods aan een stal

Overasebaan 14,
Rijsbergen

03-09-2019

Het slopen van
3 loodsen

Hazeldonksestraat 11,
Rijsbergen

03-09-2019

Oprichten kantoorpand

Beekzicht 13, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex artikel
2.12, lid 1 sub a onder 1 Wabo reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

02-09-2019

Het vestigen van een beroep aan Heerdgang 19,
huis (trimsalon op afspraak)
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Soort activiteit

Locatie

Brandveilig gebruik door inpandig wijzigen van Sint Bavostraat 5,
enkele ruimten t.b.v. het kinderdagverblijf
Rijsbergen
Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende omgevingsvergunning voor een bepaalde
termijn artikel 2.12, lid 2 Wabo en paragraaf 5.4 Bor
(uitgebreide procedure)
Soort activiteit

Locatie

Brandveilig gebruik van een loods voor
huisvesting arbeidsmigranten

Noordhoeksestraat
4, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
(art. 3.3 Wabo) afdeling 3.4 Awb
Soort activiteit

Locatie

Uitbreiden melkrundveehouderij
op locatie

Achtmaalseweg 123,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Meldingen wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Lozen buiten inrichtingen milieubeheer,
realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
Lozen buiten inrichtingen milieubeheer,
realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem

Kalmthoutsebaan 10,
Wernhout
Oude Heistraat 12,
Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *4

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo met
maximaal zes weken
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

4-10-2019

Uitbreiden rundveestal Overasebaan 31, Rijsbergen

9-10-2019

Realiseren van een bed Nieuw-Ginnekensebaan 2,
& breakfast
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *5

Locatie

Het college van de gemeente Zundert heeft in haar vergadering van 23
juli 2019 de Organisatieregeling Gemeente Zundert 2019 vastgesteld.
Voor meer informatie hierover zie www.officielebekendmakingen.nl.
Rechtsbescherming, zie bij *6

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in Lange Reep te Rijsbergen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september
2019 het volgende besloten:
1. In de Lange Reep te Rijsbergen, in de parkeerhaven ten westen van
huisnummer 66, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen
van elektrische voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4 van
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’;
2. Met onderbord OB504 (neergaande pijlen) de twee betreffende parkeerplaatsen aanwijzen.
Rechtsbescherming, zie bij *1

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*1) 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.

Van de Gemeenteraad
Dinsdag 10 september openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Gebiedsvisie De Roskam, Zundert
•	
Vaststellen van het bestemmingsplan Ettenseweg 103 te
Rijsbergen
•	Opiniërende bespreking eindrapportage Veerkrachtig Bestuur
in Brabant
•	
Beleidsdocumenten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019-2023
•	Actieplan n.a.v. onderzoeksrapport Berenschot Grip en sturing
Regio West Brabant
Woensdag 11 september openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Onderwijshuisvesting (inhoud en financieel)
• 2e bestuursrapportage 2019
•	
Vaststellen duurzaamheidsvisie (Position Paper) gemeente
Zundert
•	
Zienswijze begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling
West-Brabant Archief
Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19:45 uur staan de deuren voor u open.
Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl.
Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl.
Contact: de gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Leezan van Wijk, D66

Minder afval op straat, een voetbalpleintje in de wijk, betere verlichting
op straat, brede fietspaden, adopteer
een eenzame oma, zingende afvalbakken, meer bomen in de winkelstraat...
Vraag aan de kinderen in onze gemeente hoe hun ideale Zundert er
uit ziet en je krijgt creatieve, slimme,
out-of-the box ideeën te horen. Dat
hebben we dan ook gedaan als D66,
zowel in aanloop naar de verkiezingen
1,5 jaar geleden, als nu Take en ik met
twee zetels in de gemeenteraad zitten. Vorig jaar tijdens de kindercorso vroegen we kinderen om een ontwerp te maken voor
een schoon en duurzaam Zundert en onlangs zijn we gestart met
een jeugdraad. Ook maken we ons hard om nog dit jaar een kinderburgemeester te benoemen. Niet omdat dat zo leuk klinkt of
goed staat in een verkiezingsprogramma maar omdat op deze manier de stem van onze kinderen en jongeren in de gemeenteraad
haar verdiende plek krijgt. Daarin verschilt mijn rol als gemeenteraadslid niet zoveel van mijn werk in het onderwijs. Ik geloof dat
als we elkaar meer vragen durven stellen, er betere oplossingen
komen.
En ook, dat als we iets nog niet gedaan hebben, dit niet betekent,
dat het ook niet gerealiseerd kan worden. Betere onderwijshuisvesting, groene straten, duurzame investeringen...
Voor mij zijn dat geen loze termen die we tijdens de raadsvergaderingen rondstrooien.
Ik hoop dat ik zo goed mogelijk de stem vertegenwoordig van de
jonge en iets oudere(!) Zundertse idealisten, die geloven in een
betere wereld en dat dat bij jezelf begint.
Als onze plotse opkomst als D66 mij iets duidelijk heeft gemaakt,
is dat een (klein) idee echt het verschil kan maken. Doe je mee?

*2) 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 (> Uw
situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed). 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.

Overig nieuws

*3) Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De aanvraag, het definitief besluit met de hierbij behorende stukken, ligt met
ingang vanaf donderdag 5 september gedurende 6 weken ter inzage
tijden openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het plan kan ook
worden geraadpleegd via www.zundert.nl.

Op zaterdag 7 september schouwen we in Wernhout, Achtmaal en
Klein Zundert:
• 10:00 uur in Achtmaal met als startpunt Basisschool de Wegwijzer;
• 11:30 uur in Wernhout vanaf Gemeenschapshuis Wierenbos;
• 13:00 uur in Klein Zundert met als startpunt Basisschool Sint Antonius.

*4) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar op het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.
*5) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.
*6) De verordening is zo spoedig mogelijk ook te raadplegen via de website van de gemeente Zundert. De volledige tekst van de verordening ligt
vanaf 3 september gedurende twaalf weken op werkdagen tussen 9.00
en 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis.

Schouwen openbare ruimte

Hoe ligt de verharding in uw straat erbij? Wordt het groen in uw buurt
voldoende onderhouden? U weet het beste hoe de openbare ruimte er
in uw buurt bij ligt. Daarom nodigen wij u van harte uit om met ons te
gaan schouwen: we bezoeken op de fiets een aantal locaties en bespreken samen de kwaliteit van de openbare ruimte.

Op woensdag 11 september schouwen we in Zundert en Rijsbergen:
• 15:00 uur in Zundert starten vanaf het gemeentehuis op de Markt;
• 18:15 uur in Rijsbergen vanaf ‘De Weeghreyse’.
De uitkomsten van deze schouwen worden meegenomen in het ‘Integraal
Beheerplan Openbare Ruimte’. Vergeet niet een fiets mee te nemen.
Graag aanmelden voor de schouw via:
bewonersschouwzundert@outlook.com.
Kijk voor meer informatie op: www.zundert.nl/openbareruimte.
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