Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
activiteit

StandplaatsElke zaterdag
vergunning voor van 12.30 tot
de verkoop van 17.00 uur
voedings- en
genotsmiddelen

Locatie
activiteit

Datum
verzending

’t Gouwe Pleintje, 14 januari 2019
Achtmaal

Rechtsbescherming, zie bij *2

Gemeente Informatie
Week 04, 23 januari 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Ruimtelijke plannen en procedures
Ontwerp-wijzigingsplan ‘Derde herziening
bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging
Wildertstraat 27 in Wernhout’

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend het voornemen
te hebben om met toepassing van art. 3.6 lid 1 onder a van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’
met functieaanduiding ‘Bomenteelt’ te wijzigen in de bestemming
‘Wonen’ voor de locatie Wildertstraat 27 in Wernhout.

Locatie

Rechtsbescherming, zie bij *4

12-01-2019 Oprichten
bedrijfsverzamelgebouw

Laguitensebaan ong.
(naast 64), Rijsbergen

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

15-01-2019 Oprichten woning met garage

Oekelsebaan 4, Zundert

*1) Tegen een aanvraag omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden
ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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.

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

21-01-2019
Oprichten bijgebouw
		

Stuivezandseweg 56,
Klein Zundert

21-01-2019
Bouw woning
		

Wernhoutseweg ong.
(naast 75), Wernhout

21-01-2019
Bouw woning
		

Plan de Tuinderij kavel 50,
Zundert

21-01-2019
Kappen 4 bomen
		

Eldertstraat t.o. nummer 2,
Klein Zundert

21-01-2019
Kappen 26 bomen
		

Diverse locaties in
gemeente Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Verzenddatum
beschikking

Soort activiteit

Locatie

10-01-2019

Uitbreiden pluimveehouderij
voor ‘Handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening’,
‘bouw’, ‘milieu’ en ‘verklaring
van geen bedenkingen in
het kader van de
Natuurbeschermingswet’

Blokenstraat 12a,
Achtmaal

Rechtsbescherming, zie bij *3

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

Locatie

Oprichten van een corsobouwplaats

Beekzicht, Zundert

Rectificatie: bezwaartermijn 24 januari t/m 6 maart.
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.
*3) 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.
*4) Het ontwerp-wijzigingsplan en -besluit liggen van 24 januari t/m 6
maart ter inzage op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.zundert.nl. Belanghebbenden
kunnen gedurende de inzage-termijn schriftelijk of mondeling een
zienswijze indienen. Schriftelijk gericht aan het college van B&W
(Postbus 10.001, 4880 GA Zundert). Zienswijze bevat: handtekening,
naam en adres van indiener, het desbetreffende plan en de reden(en)
van zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden
ingediend via 076 - 599 5600.

Van de Gemeenteraad
Vervallen gemeenteraadsvergaderingen

De Ronde van 29 en 30 januari komen te vervallen.
Het Besluit van 12 februari komt ook te vervallen.

Ellie Kools, ONPL

Het beste...
2019. Een nieuw jaar, een nieuw begin.
We starten ons politiek jaar met een
nieuwjaarsreceptie. Het is erg druk
in de prachtige Annakapel. Druk met
mensen die elkaar het beste toe willen
wensen. Ook wij van ONPL waren
met raad en burgerleden aanwezig.
‘s Avonds hebben we dit nog eens
dunnetjes overgedaan met onze
eigen partijleden bij het oudste café
van Zundert: in den Anker. Ook wij
wensten elkaar het beste...
2019 is ook het jaar dat de volgende fase van de reconstructie
van de Molenstraat plaatsvindt. Dat we het gaan hebben over
de herontwikkelingsmogelijkheden van de VAB’s. Er weer veel
gebouwd wordt in onze gemeente. Dat er keuzes gemaakt
moeten worden over de huisvesting van onze scholen in Klein
Zundert en Zundert, dat we afspraken willen maken over de
sportaccommodaties EN we op zoek moeten naar een nieuwe
burgemeester, de beste...
2019 is ook weer een jaar dat we met u als burger in gesprek
willen gaan. We graag van u willen horen wat voor u van belang
is. Wij van ONPL gaan weer in gesprek met diverse dorpsraden
en organisaties. Samen met Jos, Lieke en onze vele trouwe
burgerleden houden wij onze ogen en oren open en nemen elke
opmerking van u als inwoner serieus, of het nu een mailtje is, een
whatsappje, men je even aanspreekt in de winkel of op straat, of
die dringende boodschap op een bierviltje. We gaan kijken hoe
we dingen op kunnen pakken. Want wij willen voor u als inwoner
gewoon het beste...
Heeft u onderwerpen waarbij wij iets voor u kunnen betekenen
dan horen wij dit graag. Via onze Facebook- en Twitterpagina kunt
u volgen waar wij allemaal mee bezig zijn. Vanaf deze plaats wens
ik u als inwoner van onze mooie gemeente uiteraard het beste!
Groetjes, Ellie Kools ONPL,
e.kools@zundert.nl

Overig nieuws
Gemeentegids 2019

Er is een nieuwe gemeentegids. Deze gids wordt vanaf 23 januari huisaan-huis verspreid. Er zijn tevens exemplaren te verkrijgen aan de receptie van het gemeentehuis en u kunt de gemeentegids digitaal raadplegen via www.internetbode.nl/gemeentegids. Nieuw dit jaar is dat alle
contactgegevens van Zundertse organisaties online raadpleegbaar zijn
via dezelfde website.

Uitreiking Cultuurprijs op 8 februari

Op 8 februari reikt wethouder Cultuur, Twan Zopfi, de Cultuurprijs
Zundert uit. De Cultuurprijs wordt overhandigd aan degene die een
uitzonderlijke prestatie op het gebied van cultuur in Zundert heeft
geleverd. Sinds maart 2018 konden nominaties gestuurd worden
naar de stichting Cultuurprijs. Uit deze nominaties zijn nu twee
prijswinnaars aangewezen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de
cultuurnetwerkavond in museum de Weeghreyse in Rijsbergen. Het
start om 19.30 uur. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden
raadzaam. Dit kan door te mailen naar J.Backx@zundert.nl onder
vermelding cultuurprijs.
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