Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Kindercorso

15 september 2019

Centrum van
Zundert *

10 september
2019

Voor de getroffen verkeersmaatregel:
www.brabant.nl/wegwerkzaamheden.

www.zundert.nl

en/of

Rechtsbescherming, zie bij *2

Gemeente Informatie
Week 37, 11 september 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Ruimtelijke plannen en procedures
Wijzigingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan
Buitengebied Zundert, locatie Hulsdonkstraat 13a en 15’
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Zundert hebben besloten om met toepassing van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
het wijzigingsplan voor de locaties Hulsdonkstraat 13a en 15 vast te stellen. Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie
Hulsdonkstraat 13a te Klein Zundert in ‘Wonen’ en in de bestemming
‘Agrarisch‘ met de aanduiding ‘Boomteelt’ voor de locatie Hulsdonkstraat 15 te Klein Zundert. De mogelijkheid om op de locatie een geitenbedrijf te exploiteren komt te vervallen.

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

19-08-2019

Vervangen kozijnen

Sint Bavostraat 68, Rijsbergen

21-08-2019

Aanleggen paardenbak Pastoor de Bakkerstraat 70,
Achtmaal

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

22-08-2019

Wijzigen gevels,
vervangen dakbedekking en plaatsen
dakkapellen

Breedschotsestraat 31,
Rijsbergen

22-08-2019

Oprichten woning met
bijgebouw en aanleggen in- of uitrit

Pastoor van Vessemstraat 19,
Klein Zundert

*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.

23-08-2019

Wijzigen vergunning
verbouwen woning

Vincent van Goghstraat 6,
Zundert

25-08-2019

Kappen 3 eiken

Kleine Heistraat 16 K372,
Wernhout

23-08-2019

Wijzigen vergunning
verbouwen woning

Vincent van Goghstraat 6,
Zundert

25-08-2019

Kappen 3 eiken

Kleine Heistraat 16 K372,
Wernhout

*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) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

09-09-2019

Oprichten van een woning

Pannenhoefsebaan 8a,
Rijsbergen

09-09-2019

Verbouwen van een
woning

Mereltjesstraat 4,
Wernhout

09-09-2019

Veranderen
dakconstructie en gevel

Helstraat 4a,
Achtmaal

Rechtsbescherming, zie bij *2

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

Soort activiteit

09-09-2019

Vestigen van een beroep aan Sint Janshof 12,
huis (pedicure salon)
Wernhout

Locatie

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo met
maximaal zes weken:
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

24-10-2019

Oprichten van
6 woningen

Onder de Mast, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Rechtsbescherming, zie bij *4

*4) Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 11 september tot en met
23 oktober ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage-termijn tegen dit besluit kunnen beroep instellen bij de
rechtbank Zeeland-West-Brabant

Overig nieuws
Werkzaamheden Blokenstraat in Achtmaal

Op maandag 16 september starten werkzaamheden aan de Blokenstraat
in Achtmaal. Er wordt bermverharding aangebracht in de vorm van grasbetontegels. Tijdens de werkzaamheden is de Blokenstraat afgesloten
voor doorgaand verkeer, de huizen blijven bereikbaar. De werkzaamheden duren 5 weken en worden naar verwachting op vrijdag 18 oktober
afgerond. Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl/wegwerkzaamheden.

Enquête Regionale Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en overstappen naar duurzame energiebronnen. Dit is alleen mogelijk als iedereen meedoet: overheden, bedrijven en inwoners. Om inzicht te krijgen in hoe duurzaamheid leeft in
de gemeente én op welke wijze inwoners graag betrokken worden bij de
energietransitie, vragen wij jullie deze enquête in te vullen: www.regionaalenergieloket.nl/zundert. De enquête is volledig anoniem en neemt
5 tot 10 minuten in beslag.

Omleiding Kindercorso

De route vertrekt vanaf het CLTV-terrein aan de Molenstraat 155 richting de Lijsterstraat, Nachtegaalstraat, Prinsenplein, Prinsenstraat, Molenstraat, Markt, Sint Elisabethlaan, Willaert, Koperwiek, Burgemeester

Van de Gemeenteraad
Dinsdag 17 september 2019 beeldvormende
raadsbijeenkomst Vitaal Buitengebied

Er wordt hard gewerkt aan een Vitaal Buitengebied. Tijdens deze
avond wordt De Raad bijgepraat over de ontwikkelingen en over
de voortgang van de bestuursopdracht Vrijkomende Agrarische
Bebouwing.
Het programma bestaat uit 2 onderdelen:
• Aanpak vitaal buitengebied
• Inzoomen op pilot vitaal buitengebied
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.

Jos Willemsen, ONPL

Ook mij is wederom gevraagd een column te schrijven over mijn persoonlijke ervaringen die ik ondervind in de
gemeenteraad. Allereerst wil ik graag
met u delen dat het me steeds beter
begint te bevallen. Ik ben dan ook blij
deel uit te maken van de fractie ONPL:
Een partij waar iedereen inbreng mag
leveren op onze achterbanvergaderingen (of via andere kanalen) en wat
wij altijd mee zullen nemen. Zowel
positieve alsook nijpende zaken. We worden door onze collegafracties dan ook nogal eens aangekeken wanneer we weer een
boodschap of standpunt inbrengen, gewoonweg omdat we vaak
een realistische reden hebben om dit te doen.
Leuk en ook zeker de moeite waard vond ik ook onze gesprekken als fractie met enkele dorpsraden. We zijn hier in de eerste
plaats hartelijk ontvangen en daarnaast gaf men ons ook gevoel
van waardering, omdat we dit op deze manier als ONPL aan wilde
gaan en hen een vooral luisterend oor boden. In Achtmaal zit een
dorpsraad welke ondertussen al vele jaren zodanig fungeert dat
dit ten goede is gekomen aan de leefbaarheid van het dorp. Dorpsraad Wernhout beleeft op dit moment een glorieuze tijd met het
oog op de prachtige projecten welke op dit moment gaande zijn
in het dorp. Ook dorpsraad Klein Zundert en Rijsbergen hebben
het afgelopen jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ONPL
altijd aanwezig is geweest. We hebben de indruk gekregen dat
de nut en noodzaak van zo’n dorpsraad ontzettend belangrijk is,
als schakel tussen inwoners van de kernen en de gemeente. Het
is dan ook van mijn zijde een dringende oproep, nogmaals, aan
alle inwoners uit de kern Zundert, welke zich eventueel geroepen
voelen een dorpsraad Zundert in het leven te roepen.
Er wordt op dit moment te gemakkelijk beleid gemaakt naar aanleiding van een roepende groep, waarbij niet altijd de belangen
van andere betrokkenen direct worden meegenomen.
Ik ben ervan overtuigd dat een dorpsraad breder kijkt en alle belangen afweegt, van waaruit een advies richting gemeente kan,
wat breed gedragen wordt en afgewogen is.
Dan spreek je pas echt van burgerparticipatie!
Ik hoop dan ook dat ik, samen met onze fractie ONPL, hetgeen
voor u kan blijven betekenen waarvoor ik ben gekozen. Mocht u
echter iets aan willen dragen of een vraag hebben waarvoor u
onze input goed zou kunnen gebruiken, aarzel zeker niet om contact op te nemen:
info@onplzundert.com of J.Willemsen@zundert.nl.

Manderslaan, Wildertsedijk, Molenstraat om vervolgens terug op het
CLTV-terrein aan de Molenstraat 155 te Zundert hun wagens te parkeren.
Het verkeer komende van de noordzijde (vanaf Rijsbergen) van Zundert
dat geen gebruik heeft gemaakt van de randweg (Beeklaan) volgt van
12.00 uur tot 19.00 uur de omleiding: Bredaseweg - Willem Pastoorsstraat - Veldstraat - Prinsenstraat - Berkenring - Leeuwerikstraat - Wernhoutseweg. Het verkeer komende vanaf de zuidzijde van Zundert (vanaf
Wernhout) dat geen gebruik heeft gemaakt van de randweg (Beeklaan)
volgt van 12.00 uur tot 19.00 uur de omleiding: Leeuwerikstraat - Berkenring - Prinsenstraat - Veldstraat - Willem Pastoorsstraat - Bredaseweg.
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