Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*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.

Vergunningen

*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.

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Overig nieuws

Aanvragen omgevingsvergunning

Uitnodiging: het verhaal van Rijsbergen

Gemeente Informatie
Week 05, 30 januari 2019

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

16-01-2019 Bouwen loods en huisvesting
arbeidsmigranten

Ettenseweg 70,
Rijsbergen

22-01-2019 Het kappen van één boom
		

Kleine Heistraat 16 K
021, Wernhout

22-01-2019 Renoveren bestaande
berging/tuinhuis

Pannenhoefsebaan 10,
Rijsbergen

16-01-2019 Het aanleggen van 2 inritten

Oekelsebaan 4, Zundert

23-01-2019 Plaatsen unit t.b.v.
visvereniging

Kleine Heistraat ong.,
Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

28-01-2019
Verbouwen van de woning
		

Achtmaalseweg 149b,
Achtmaal

28-01-2019
Het kappen van een eik
		

Kleine Heistraat 16
K 021, Wernhout

28-01-2019

Het oprichten van een
bedrijfspand met inpandig
kantoor

Bedrijventerrein
Molenzicht, Zundert

28-01-2019

Herbestemmen van
het pand

Meirseweg 56, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

De afgelopen vijf maanden hebben zeven studenten van de Breda University of Applied Sciences onderzoek gedaan naar het verhaal van Rijsbergen. De studenten verzamelden de mooiste verhalen en plekken van
Rijsbergen, aangevuld met de wensen en behoeften van de inwoners
van Rijsbergen. Alle verhalen zijn begrepen en geanalyseerd. Op dinsdag 5 februari presenteren de studenten hun resultaten bij Golfpark de
Turfvaert, Zwart Moerken 12 in Rijsbergen. De ontvangst is vanaf 19.00
uur, de presentatie start rond 19.15 uur en rond 20.00 is deze afgelopen.
De presentatie is vrij toegankelijk. Aanmelden via hetverhaalvanrijsbergen@gmail.com is gewenst.

Werkzaamheden Brabant Water Molenstraat

Op 11 februari start Brabant Water met het vervangen van een deel van
de hoofdwaterleiding in de Molenstraat. Het betreft het deel van de
Markt tot aan de Pastoorsdreef aan de noordzijde (kant Dirk van den
Broek) van de Molenstraat. Vanaf 11 februari wordt het gedeelte van nr.
24 tot aan de Pastoorsdreef aangepakt. Vanaf 18 februari het deel van
nr. 24 tot nr. 6 en vanaf 25 februari wordt de waterleiding tussen nr. 6 en
nr. 2 vervangen. De werkzaamheden worden naar verwachting in week
10 (4 maart) afgerond. Uiteraard zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden.
Oorspronkelijk lag in de Molenstraat aan weerszijden van de rijbaan een
hoofdwaterleiding. Afgelopen oktober heeft Brabant Water de hoofdwaterleiding aan de zuidzijde (kant Proeftijd bij Will & Co) verwijderd en de
huisaansluitingen overgezet op de hoofdwaterleiding aan de noordzijde.
De hoofdwaterleiding aan de noordzijde leek in eerste instantie van voldoende kwaliteit, ook voor de langere termijn van circa 25 jaar. Nader
materiaalonderzoek bewijst het tegendeel. Daarom hebben Brabant Water en de gemeente Zundert besloten de hoofdwaterleiding alsnog te
vervangen. Hiermee worden mogelijke problemen in de nabije toekomst
voorkomen.

Van de Gemeenteraad
Bas Arnouts, VVD

Mijn naam is Bas Arnouts, 31 jaar
oud en eigenaar van een graveerbedrijf. Samen met mijn vrouw woon
ik in de oudste straat van Zundert:
de Katerstraat. Politiek gezien is dit
voor mij een jubileumjaar daar ik
10 jaar politiek actief ben, waarvan
ik inmiddels 5 jaar onze gemeente
mag vertegenwoordigen als VVDraadslid.
Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer bijna een
jaar achter de rug en met 4 gemeenteraadsleden, burgerleden en
een wethouder zijn we als VVD prima vertegenwoordigd.
Binnen de VVD ben ik gespecialiseerd in de dossiers met betrekking op grondgebied. Ik ben bijzonder trots op onze actieve
gemeente waarin momenteel volop wordt gebouwd en nieuwe
plannen worden ontwikkeld. Het herontwikkelen van de locatie
De Valk in Wernhout waar een supermarkt, 12 appartementen
en 4 woningen gebouwd gaan worden is hiervan een prachtig
voorbeeld. Zo’n impuls is bijzonder belangrijk voor een kern als
Wernhout.
Ook ben ik trots op de herinrichting van de Molenstraat. Door de
gefaseerde aanpak rondom de belangrijke evenementen in onze
gemeente, gaat dit nog even duren. Momenteel ondervinden
we van de afsluitingen en de werkzaamheden overlast, maar het
eindresultaat zal schitterend zijn!
Tijdens de verkiezingen hebben we als VVD diverse beloften gedaan. Deze zijn verwerkt in bestuursopdrachten welke voor de
raad, het college en de ambtelijke organisatie een grote uitdaging
zijn. Wat mij betreft krijgt de uitwerking hiervan de komende jaren de hoogste prioriteit zodat we ook deze raadsperiode Zundert
nog mooier op de kaart kunnen zetten.
b.arnouts@zundert.nl
https://zundert.vvd.nl
https://www.facebook.com/vvd.zundert

Voor Brabant Water was het in oktober niet meer mogelijk de werkzaamheden in de planning op te nemen en uit te voeren in het kader van
het totale werk in de Molenstraat. Daarom worden de werkzaamheden
alsnog op korte termijn uitgevoerd. Helaas moet voor deze werkzaamheden de hernieuwde bestrating tijdelijk worden verwijderd, deze wordt
na afronding zorgvuldig teruggelegd. Bewoners en aangrenzende bedrijven worden geïnformeerd via een persoonlijke brief.
Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl/nieuws/wegwerkzaamheden.
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