Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Gemeente Informatie
Week 03, 16 januari 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

14 januari 2019

Aanbrengen van een tijdelijke
voetgangersbrug t.v.v. bestaande
verkeersbrug voor de periode
van 5 maanden

Wildertsedijk,
Zundert

*1) Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
(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.
*2) Op grond van artikel 8:1 van de Awb kunnen belanghebbenden
tegen beschikking beroep instellen. Een beroepschrift dient binnen zes
weken te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.
Dit bezwaarschrift bevat: handtekening, naam en adres van indiener,
dagtekening, een omschrijving van desbetreffende beschikking en de
beroepsgronden.
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.
Tevens maakt het college van B&W bekend dat er, ingevolge artikel 3:18
lid 4 Awb, geen zienswijzen naar voren zijn gebracht. De beschikking is
niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
*3) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar bij het
gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk,
afschriften van de stukken verstrekt.

Rechtsbescherming, zie bij *1

Overig nieuws

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

Uitnodiging opstellen Erfgoednota

Soort activiteit

Locatie

Oprichten van een corsobouwplaats Beekzicht, Zundert
Rechtsbescherming, zie bij *2

Ontvangen meldingen wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Besluit lozingen buiten inrichten

’t Steekje 8, Klein Zundert

Activiteitenbesluit

Kleine Heistraat 2, Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *3

De gemeente Zundert is bezig met het opstellen van de Erfgoednota.
Om inwoners te betrekken bij het opstellen van deze nota, nodigt de
gemeente u graag uit voor een bijeenkomst omtrent dit onderwerp. De
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 januari van 19.00 tot 21.30 uur in
het CultuurCentrum Zundert, Molenstraat 5 in Zundert. Graag aanmelden via j.backx@zundert.nl onder vermelding: Erfgoed.

Fietsen in de Molenstraat

Inmiddels heeft Krinkels B.V. de werkzaamheden in de Molenstraat hervat. De werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke versmalling van
de stoepen voor fietsers en voetgangers. In verband met de veiligheid
verzoeken wij fietsers om af te stappen en niet te blijven fietsen op de
tijdelijk versmalde voetpaden. Wij hebben vernomen dat er al enkele
ongevallen hebben plaatsgevonden doordat fietsers niet afstapten.

Bereikbaarheid gemeente op 18 januari

Vrijdagmiddag 18 januari is het centrale telefoonnummer van de gemeente: 076 599 56 00, in verband met geplande werkzaamheden niet

Van de Gemeenteraad
Linda Jorissen, Onafhankelijke
Partij Zundert (OPZ)

Op 15 november 1960 ben ik als
4000ste inwoner van Rijsbergen geboren. De liefde voor Patrick Jorissen
heeft mij in 1988 naar Wernhout doen
verhuizen. We hebben 2 fantastische
zoons groot gebracht: Gianni en Piet
Jorissen. In 2012 heb ik mijn hboopleiding docent Gezondheidszorg en
Welzijn voltooid. Vanaf 2010 werk ik als docent doktersassistent
en draag ik mijn vak over aan de nieuwe generatie doktersassistenten. Sinds 2017 werk ik op het Summa College in Eindhoven.
Gemeenteraad
Op 1 november 2017 ben ik benoemd als raadslid voor OPZ,
omdat de toenmalige fractieleider naar België verhuisde.
Het zou een tijdelijk raadslidmaatschap zijn ter overbrugging
naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Maar
het raadslidmaatschap beviel mij zo goed, dat ik mijzelf weer
verkiesbaar stelde voor de Onafhankelijke Partij Zundert met
André Gulden als lijsttrekker. In maart 2018 mocht ik opnieuw
benoemd worden als raadslid voor OPZ. Het zal duidelijk zijn dat
mijn hart vooral bij de programma’s Zorg en Onderwijs ligt. Zelf
heb ik geen uitgesproken landelijke politieke mening, waardoor
ik open kan staan voor de meningen van anderen en samen met
de lokale partij OPZ beslissingen kan nemen in het belang van
Zundert! Het raadslid zijn kost veel tijd, maar de sfeer binnen de
politiek is goed, ik voel me daardoor erg betrokken bij Zundert.
Netwerken
Ik probeer zoveel mogelijk regionale bijeenkomsten te volgen,
zodat ik steeds beter op de hoogte ben van organisaties rondom
Zundert. Bij een bijeenkomst van Lokaal Brabant in het kader van
de Provinciale verkiezingen, ontmoette ik de lijsttrekker van Ons
Water, een waterschapspartij. Hij wilde vrouwelijke kandidaten
werven voor de verkiezingen. Van het een kwam het ander: in
maart 2019 sta ik op de kieslijst van Ons Water en Lokaal Brabant.
Door de samenwerking met lokale partijen als Ons Water en
Lokaal Brabant kan ik mijzelf verder ontwikkelen en dat komt de
politiek van een netwerkgemeente zoals Zundert, alleen maar
ten goede. Ik hoop dat Zundert in de toekomst een zelfstandige
gemeente mag blijven en dat onze nieuwe burgemeester daar
ook voor zal gaan, want Zundert is een gemeente die bewezen
heeft moeilijke vraagstukken aan te kunnen pakken en is zijn
zelfstandigheid zeker waard!
bereikbaar. Wilt u een melding maken over een storing aan de drukriolering? Bel dan naar 06 53 64 43 65. Heeft u overige spoedmeldingen
over de openbare ruimte? Bel dan naar 06 34 09 85 92. Onze excuses
voor het ongemak.
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