Gemeente Informatie
Week 11, 13 maart 2019

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Soort activiteit

Locatie

04-03-2019

Kappen 1 suikeresdoorn

Bredaseweg 12, Zundert

02-03-2019

Kappen 1 eik

Kleine Heistraat 16 K323,
Wernhout

01-03-2019

Verbouwen woning

Veldstraat 68, Zundert

01-03-2019

Oprichten woning

Rubertstraat 4, Rijsbergen

01-03-2019

Wijziging op vergunning
verbouwen woning

Vincent van Goghstraat 6,
Zundert

05-03-2019

Kappen 3 bomen

Breedschotsestraat 12,
Rijsbergen

06-03-2019

Uitbreiden woning

Wildertsedijk 10B, Zundert

08-03-2019

Oprichten loods

Sint Willebrordusstraat 2
BEDR, Klein Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

11-03-2019

Aanleggen
in- en/of uitrit

Plan de Tuinderij kavel 4
(Prinsenstraat 50b),
Zundert

11-03-2019

Kappen 3 bomen

Kleine Heistraat 16,
kavel 190

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen
omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie
Wernhoutseweg 135, Wernhout

Beschikking wet bodembescherming
Besluit

Locatie

Melding ingevolge artikel 28,
lid 1 Wet bodembescherming
tot het saneren van de bodem

Sint Bavostraat (voormalig Brabant
Chemie), Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit
(verlenging)
vergunning
voor een seksinrichting voor
‘Club Diana’

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

MELDING
Country Line
Dance Middag

26 mei 2019

Kerkhofstraat 3,
Klein Zundert

11 maart 2019

Het schenken
van zwak
alcoholische
dranken tijdens
de Country Line
Dance Middag

26 mei 2019

Kerkhofstraat 3,
Klein Zundert

11 maart 2019

MELDING
Buurtbarbecue

6 juli 2019

Tegenover het
Neijsenpad 24,
Achtmaal

11 maart 2019

MELDING Bingo
Buurtschap
Poteind

16 maart 2019 Café Neefs,
Molenstraat 129,
Zundert

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Frans Baantje 2b,
Zundert

7 maart 2019

Koninklijke onderscheiding:
voordracht indienen vóór 1 juli
Wilt u iemand voordragen
voor
een
Koninklijke
Onderscheiding ‘Lintjesregen
2020’? Dien uw voordracht
dan in voor 1 juli 2019.
Voordat u een voordracht
indient, is het van belang
contact op te nemen met
Corrie Bastiaansen, medewerker Kabinet van Bestuurscentrum,
via c.bastiaansen@zundert.nl of 076-599 56 00.

11 maart 2019

Rechtsbescherming, zie bij *2

Ruimtelijke plannen en procedures

Datum
aanvraag

Oprichten winkelruimte,
appartementen en 4 woningen
Rechtsbescherming, zie bij *3

Datum
activiteit

MELDING Panna 20 maart 2019 Het plein voor het 11 maart 2019
voetbaltoernooi,
Cultuurcentrum
georganiseerd
door Krinkels B.V.

Vergunningen

Soort activiteit

Activiteit

Ontwerp-omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135, De
Valk in Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde
Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend
voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het
volgende project:
het realiseren van een supermarkt, 12 appartementen en 4 grondgebonden
woningen met bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg 135
en 135a te Wernhout.
Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 12 december 2018
ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig
gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet
op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel
3.10 lid 1 onder a Wabo.
Voor de bouw van de appartementen en woningen is het college van
burgemeester en wethouders tevens voornemens hogere grenswaarden
als bedoeld in artikel 110 a van de Wet geluidhinder vast te stellen.
Rechtsbescherming, zie bij *5

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.
*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) 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.

*5) De ontwerpbeschikking vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder,
de ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en bijbehorende
stukken, waaronder de door de gemeenteraad van Zundert op 15
januari 2019 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen,
liggen met ingang van donderdag 14 maart gedurende 6 weken voor
eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Voor
inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.
zundert.nl of 076-599 56 00. De ontwerp-omgevingsvergunning is tevens
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.zundert.nl.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen over de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet
geluidhinder. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001,
4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen na een telefonische
afspraak (076- 5995600) worden ingebracht. Een zienswijze kan mede
betrekking hebben op de ontwerp-verklaring van de gemeenteraad dat
met het project kan worden ingestemd. Een schriftelijke zienswijze moet
daarover gericht worden aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus
10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven,
kan dat doen na het maken van een afspraak.

Overig nieuws
Werkzaamheden Molenstraat

De komende weken wijzigt de verkeerssituatie rond de kruising Eikenlaan
een aantal keer in verband met werkzaamheden:
• Maandag 18 maart tot en met woensdag 20 maart: kruising Eikenlaan
afgesloten.
• Woensdag 20 maart tot en met maandag 8 april: kruising Eikenlaan
toegankelijk, Molenstraat is opengesteld in één richting, vanaf de
Eikenlaan richting Prinsenstraat.
• Maandag 8 april tot en met vrijdag 19 april: kruising Eikenlaan is
afgesloten.
• Zaterdag 20 april tot en met vrijdag 9 augustus: kruising Eikenlaan
toegankelijk, Molenstraat vanaf de Markt tot aan Eikenlaan
opengesteld, Eikenlaan richting Prinsenstraat blijft afgesloten.
Tijdens de werkzaamheden is de Molenstraat voor voetgangers en
fietsers in twee richtingen toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl.

Verkiezingen 2019

Op 20 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het
algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta plaats. Kijk voor
alle informatie over de verkiezingen 2019 op www.zundert.nl.

Bomenonderhoud

Vanaf dinsdag 12 maart begint de aannemer met het rooien van bomen.
Het gaat om bomen welke slecht of dood zijn, of een risico voor de
omgeving vormen. De aannemer controleert voor het rooien of er geen
nesten in de bomen zitten. Is dit wel het geval, dan zullen de bomen
blijven staan tot de vogels zijn uitgebroed.

Mantelzorgcompliment

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.
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