Van de Gemeenteraad
Dinsdag 15 januari openbare vergadering Het Besluit
Verkorte agenda:
•	Aanvullend raadsvoorstel n.a.v. het amendement A3 financiële
bestuursopdrachten bij de vastgestelde netwerkbegroting
2019
• Verordening bezwaarschriftencommissie 2019
•	
Herontwikkeling locatie Wernhoutseweg 135 en 135a in
Wernhout (De Valk)
Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open.

Gemeente Informatie

Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl.

Week 02, 9 januari 2019

Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl.

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

12-12-2018

Oprichten winkelruimte,
Wernhoutseweg 135,
appartementen en 4 woningen Wernhout

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

17-12-2018

Verbouwen
van een loods

Hulsdonkstraat 15,
Klein Zundert

17-12-2018 Verbouwen van de woning
		

Hulsdonkstraat 15,
Klein Zundert

*1) Tegen een aanvraag omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden
ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
is pas mogelijk, nadat het college van B&W op verzoek heeft beschikt.
Ingediende aanvragen liggen gedurende 2 weken elke werkdag tussen
09.00 en 12.30 uur op het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak
te maken via 076 - 599 56 00.

20-12-2018

Uitbreiden bedrijfspand

Hofdreef 28c, Zundert

21-12-2018

Plaatsen opslagloods

Beekzicht, Zundert

21-12-2018

Herbestemmen pand

Meirseweg 56, Zundert

22-12-2018

Oprichten 19 appartementen
en een parkeerkelder

Molenstraat /
St. Elisabethlaan, Zundert

31-12-2018

Plaatsen erfafscheiding	Gommersstraat 20,
Rijsbergen

31-12-2018

Oprichten bedrijfspand

Beekzicht kavel 1, Zundert

31-12-2018

Oprichten woning

Biezen kavel 1, Achtmaal

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

7-1-2019

Kappen van 72 bomen en Kleine Heistraat,
circa 700 m2 houtopstand Wernhout

7-1-2019

Kappen van 1 eik	Kleine Heistraat 16, kavel
024, Wernhout

7-1-2019

Verleggen van een
in- of oprit
		

Prinsenstraat naast
nr.50, Zundert (Kavel 2
bouwplan De Tuinderij)

7-1-2019

De Lange Dreef sectie K
nr. 958, Rijsbergen

Kappen van 3 elzen
en 1 eik

*3) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar bij het
gemeentehuis. Tegen betaling worden, voor zover mogelijk, afschriften
van de stukken verstrekt.

Overig nieuws
Vervangen brug Wildertsedijk

Op 28 januari start aannemer KWS - Aquavia met het volledig vervangen
van de brug over de Weerijs nabij sportpark De Wildert. Tijdens de
uitvoeringsperiode (tot eind april) is de brug volledig afgesloten voor
alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en fietsers, voor hen wordt een
noodbrug aangelegd. Toegang tot sportpark en zwembad wordt zoveel
mogelijk gegarandeerd. Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl of
www.haalmeeruitdeweg.nl.

Glas rondom de feestdagen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Ontvangen melding wet milieubeheer
Locatie

Besluit

Activiteitenbesluit

Wernhoutseweg 162, Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *3

*2) Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden tegen
beschikking bezwaar maken. Bezwaarschrift dient binnen zes weken na
datum van verzending van de beschikking (aan de aanvrager) te worden
gericht aan het college van B&W. Dit bezwaarschrift bevat: handtekening,
naam en adres van indiener, dagtekening, een omschrijving van
desbetreffende beschikking en de bezwaargronden.
Ook kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde
spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team
Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Bij een dergelijk verzoek
bent u griffierecht verschuldigd.

Elk jaar rondom de feestdagen brengen de inwoners veel glas naar de
glasbak, hierdoor zitten de glasbakken snel vol. Het gemeentebestuur
verzoekt u geen glas naast de glasbak te plaatsen. Is de glasbak vol,
neem het glas dan mee terug naar huis, breng het de volgende keer, of
kijk bij een andere glasbak.

Uitnodiging Thema-avond Buurtpreventie: Ondermijning

De stuurgroep Buurtpreventie Zundert nodigt u van harte uit voor de
thema-avond Ondermijning. Deze vindt plaats op dinsdag 16 januari om
19.30 uur in het gemeentehuis, Bredaseweg 2. Tijdens deze avond worden er verschillende tips en handvatten rond dit onderwerp aangeboden. Aanmelden via webmaster@buurtpreventiezundert.nl.

Gast van de Raad
Om inwoners van Zundert meer te betrekken bij de
gemeentepolitiek, nodigen burgemeester Poppe-de Looff en de
leden van de gemeenteraad belangstellenden uit als Gast van de
Raad.
De burgemeester, de griffier en twee raadsleden ontvangen de
gasten voorafgaand aan een raadsvergadering om 18.45 uur in de
Annakapel. Na een kennismaking volgt een kort gesprek waarin de
gasten worden geïnformeerd over het werk van de gemeenteraad.
Ook is er gelegenheid vragen te stellen. Aansluitend zijn de Gasten
van de Raad welkom om de raadsvergadering bij te wonen op de
publieke tribune.
Geïnteresseerde inwoners kunnen zich als Gast van de Raad
aanmelden via griffie@zundert.nl uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de raadsvergadering.
Contact:
De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Gert-Jan Paulussen, CDA

‘Eeej kapper, gij zit toch in de raod
eej?’ Jazeker is dan mijn antwoord, al
bijna negen jaar. Al bijna negen jaar
mag ik jullie, samen met 18 andere
collega’s, de inwoners van onze mooie
gemeente Zundert vertegenwoordigen
in de gemeenteraad. In die afgelopen
negen jaar is de samenstelling van
de gemeenteraad diverse malen
veranderd. De ooit zo aan het
pluche
vastgeroeste
Zundertse
volksvertegenwoordigers hebben plaatsgemaakt voor jong elan,
en nieuwe frisse inzichten. En dat is goed want iedere organisatie,
bedrijf of vereniging heeft op tijd behoefte aan nieuwe gezichten
met nieuwe ideeën. Negen jaar geleden was ik ook zón
hemelbestormer, zón jonge frisse hond die het wel eens eventjes
zou gaan regelen daar in de city hall.
Negen jaar geleden wist ik overigens ook al dat die periode van
hemelbestorming bij CDA Zundert maximaal twaalf jaar, of wel
drie termijnen zou duren.
Bij het CDA Zundert hebben we namelijk de afspraak met elkaar
dat we maximaal drie termijnen in de gemeenteraad actief mogen
zijn. We kunnen dus nog zo gehecht zijn aan het pluche, maar op
is op. Lang leve de doorstroming en het jeugdig elan.
Van lessen uit het verleden moeten we blijven leren. Ik zit dus
in de derde termijn, en mijn politieke houdbaarheidsdatum komt
in zicht. Ondertussen voel ik mijzelf nog een jonge frisse hond,
echter de waarheid haalt mij in de gemeenteraad keihard links en
rechts in. Ik hoor ondertussen bij de ‘oudgedienden’ in de raad,
weliswaar niet perse in leeftijd, maar wel in ervaringsjaren. Nog
drie jaar dus…
En ik heb er zin in om er samen met mijn politieke collega’s
tegenaan te gaan. Om van onze mooie gemeente een nog mooiere
en betere gemeente te maken in het belang van al onze inwoners.
Eeej kapper, gij zit toch in de raod eej?
Ja nog drie jaar, nog effe…
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