Gemeente Informatie
Week 08, 20 februari 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

18-02-2019

Oprichten bedrijfspand	Beekzicht kavel 1, Zundert

15-02-2019

Oprichten van
19 appartementen,
een parkeerkelder en
aanleggen van een uitrit

Sint Elisabethlaan/
Markt, Zundert

Oprichten van een loods

Hoefstraat 15, Rijsbergen

18-02-2019

Rechtsbescherming, zie bij *1

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

Locatie

18-02-2019

Het uitbreiden van een
bedrijfspand

Hofdreef 28c, Zundert

18-02-2019

Het verbouwen van een
loods en huisvesten
arbeidsmigranten

Hulsdonkstraat 15,
Klein Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

RECTIFICATIE: Omgevingsvergunning van rechtswege

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Van de Gemeenteraad

*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.

Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open.

*2 De omgevingsvergunning evenals alle ter zake zijnde stukken liggen
met ingang van 14 februari gedurende zes weken elke werkdag van 09.00
tot 12.30 uur ter inzage op het gemeentehuis. Ingevolge artikel 6:4 en
7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden binnen zes weken vanaf één
dag na bekendmaking van omgevingsvergunning (door verzending aan
aanvrager) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA
Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat: naam
en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van de beschikking
waartegen bewaar zich richt en de bezwaargronden. Tevens 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.
*3) De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken ligt één dag na publicatie gedurende zes weken tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage op
het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunnen zowel mondelinge als
schriftelijke zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijk gericht aan het
college van B&W. Wij attenderen u erop dat beroep tegen de uiteindelijke beschikking enkel kan worden ingediend als een belanghebbende
ook zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
*4) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar op het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Belanghebbenden kunnen op grond
van de Awb beroep instellen tegen het besluit.
Een beroepschrift kan gedurende zes weken na genoemde datum worden gericht aan de Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het beroep.
Tevens kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus 90006, 4800
PA Breda. Uw belang dient dan zo groot te zijn, dat de uitspraak op het
beroep niet kan worden afgewacht.

Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

Overig nieuws

11-02-2019

Wernhoutseweg 187,
Wernhout

Mantelzorgcompliment

Het huisvesten van
arbeidsmigranten voor
een termijn van 10 jaar

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen
omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Soort activiteit

Locatie

Het oprichten van een loods en tijdelijke
huisvesting van 60 arbeidsmigranten voor
maximaal 10 jaar

Ettenseweg 70 BEDR,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *3

Kennisgeving beschikking Besluit algemene regels
voor inrichting milieubeheer/maatwerkvoorschriften
Besluit

Locatie

Opleggen maatwerkvoorschriften (bodem)

Hazeldonksestraat 17,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *4

De gemeente Zundert spreekt graag haar waardering uit richting de
mantelzorgers binnen onze gemeente. Dit in de vorm van het Mantelzorgcompliment: een cadeaubon ter waarde van €100,- als dank voor de
belangeloze en intensieve zorg aan hulpbehoevende in de directe omgeving. De hulpbehoevende heeft nog tot 31 maart om het Mantelzorgcompliment aan te vragen. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op: www.zundert.nl/mantelzorg.

Vragenlijst Streekomroep Ons West-Brabant

Volgt u het nieuws binnen onze gemeente? En bent u bekend met Streekomroep Ons West-Brabant? Wij zijn benieuwd naar uw mening. Vul vóór
5 maart de vragenlijst in via: www.vragenlijst-streekomroepzundert.nl.
Invullen duurt ongeveer 5 minuten en de resultaten worden natuurlijk
anoniem verwerkt. Met het invullen maakt u kans op een Bol.com-bon
ter waarde van €10,-. Alvast bedankt voor uw deelname.

Werkzaamheden Bredaseweg

Komende week wordt gestart met het vervangen van de waterleiding
aan de Bredaseweg. Hiervoor wordt (een deel van) de parallelweg afgesloten. Landbouwvoertuigen worden omgeleid, (brom)fietsers ondervinden lichte hinder. De eerste fase is tussen de Beeklaan en de Palmbosstraat. De werkzaamheden worden naar verwachting komende zomer
afgerond. Blijf op de hoogte via www.zundert.nl.

Dinsdag 26 februari openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Instellen van jeugdraad en jeugdburgemeester
• Zienswijze 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking
West-Brabant
•	Aanwijzing afgevaardigde Commissie Vestiging Business
Centre Treeport
• Jaarverslag griffie 2018 en jaarplan griffie 2019
• Presentatie Vitaal Buitengebied (VAB)

Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl
Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.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
het gemeentehuis. 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.

André Gulden, OPZ

Voor allen die mij niet als politiek
actief persoon kennen wil ik mijzelf
even voorstellen: Ik ben André Gulden, niet meer actief als huisarts in
de regio, maar tegenwoordig wel als
fractievoorzitter voor de Onafhankelijke Partij Zundert (OPZ).
Nadat in eind 2017 de vorige fractievoorzitter van OPZ naar België verhuisde ben ik als lijsttrekker de verkiezingen van 2018 ingegaan.
Bij de verkiezingen hebben wij onze twee raadszetels behouden.
Samen met Linda Oomen vorm ik de fractie van OPZ. Niets veranderd dus, zou u kunnen denken. Niets is minder waar. Er is een
groot verschil tussen de huidige raadsperiode en de vorige. Waar
de vorige raadsperiode zich kenmerkte door een strikte verdeling
tussen coalitie en oppositie en de oppositiepartijen vaak als roepende in de woestijn fungeerden, kenmerkt de huidige raadsperiode zich veel meer door samenwerking. Nadat de 7 partijen na
de verkiezingen een gezamenlijke programma hebben opgesteld,
heeft die samenwerking geresulteerd in de vorming vaneen college waar OPZ geen vertegenwoordiging heeft. Dus weer oppositie.
Neen, niet waar. Tegenwoordig worden we dus veel beter geïnformeerd over lopende zaken en plannen en veel meer betrokken bij
planvorming. Onze invloed is door de positieve start van dit college en de verdergaande samenwerking toegenomen. Daarna ben
ik heel tevreden over, want zo is hoe politiek hoort te functioneren. Natuurlijk blijft onze invloed beperkt met maar twee zetels,
maar ik ben blij dat wij het stemgeluid van onze kiezers kunnen
laten horen in de raad. Kiezers die graag scholen in hun wijk en
dorp hebben, kiezers die de leefbaarheid van hun woonomgeving
belangrijk vinden, kiezers die oplossingen willen voor de verkeersproblematiek in Zundert, die wel werken zoals een zuidelijke
ontsluitingsweg. Kortom kiezers die het beste met de gemeente
Zundert en haar kernen voorhebben. En dit kan doordat OPZ een
lokale Partij is, die zich niet hoeft te voegen naar landelijke richtlijnen en programma’s van partijen die ook in Den Haag zitten. Wij
concentreren ons op Zundertse problemen en de leefbaarheid in
onze kernen. Opkomen voor lokale belangen van lokale burgers,
onze kernen leefbaar, dorps en bereikbaar houden, ondersteuning bieden aan kwetsbaren zoals ouderen, minderbedeelden en
jongeren, zorgen voor goede betaalbare huisvesting voor iedereen en zorgen voor een gemeente die lokale ondernemers actief
ondersteund. Daarom voel ik mij thuis bij OPZ en ik hoop u ook!
Voor de komende raadsperiode, nu nog 3 jaar, wil ik me daar weer
voor inzetten, en met uw steun gaat dat ook zeker lukken.
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