Gemeente Informatie
Week 14, 3 april 2019

Vergunningen

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

26-03-2019

uitbreiden bedrijfsruimte

27-03-2019

oprichten 2 woningen,
bijgebouwen en aanleggen
2 in-of opritten

Eldertstraat 16 BEDR,
Klein Zundert
Biezen ong., Achtmaal

28-03-2019

realiseren trayveld,
stellingen en waterbassin

Oekelsestraat tussen 8
en 12, Rijsbergen

28-03-2019

oprichten woning en aanleggen in-of uitrit

Dahliakwartier kavel 32,
Wernhout

28-03-2019

oprichten woning

De Tuinderij kavel 2,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij 1*

Verlenging van het termijn voor de aanvraag van een
omgevingsvergunning
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

20-05-2019

Het aanleggen van kwelmoeras,
Nabij Oekelsbos
dempen waterloop en verwijderen in Rijsbergen
houtsingel

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking
01-04-2019
01-04-2019
01-04-2019

Locatie

Uitbreiden van de woning

Wernhoutseweg 46,
Wernhout
Oprichten van een woning en Nieuwe akker kavel 9,
aanleggen van een in-/uitrit Rijsbergen
Uitbreiden van de woning

Veldstraat 68, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex artikel
2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking
01-04-2019

Locatie

Het tijdelijk plaatsen van units Lavendelring 44 t/m
t.b.v. renovatie woningen
74 te Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Soort activiteit

Locatie

Het brandveilig gebruik van een loods voor
tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten

Vervul 14a,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
Locatie
activiteit activiteit

MELDING Spinningmarathon ten
behoeve van KWF
Kankerbestrijding

18 en 19 Parkeerplaats van
25 maart
mei 2019 Better Bodies Healtclub 2019
aan de Hofdreef 38,
Zundert

MELDING
Straatbarbecue

4 en 5
Aan de Tapuit in
mei 2019 Zundert

Gemeente Zundert

Datum
verzending

25 maart
2019

Activiteit

Datum
Locatie
activiteit activiteit

MELDING Nationale
Dodenherdenking
in Zundert en in
Rijsbergen

4 mei
2019

Molenstraat in Zundert 25 maart
ter hoogte van
2019
Trudokerk, en
Sint Bavostraat in
Rijsbergen ter hoogte
van de Sint Bavokerk*

MELDING openstelling ateliers in
Rijsbergen
MELDING Dag van
Het Landschap,
natuurwandelingen
onder begeleiding
van een gids in
Rijsbergen

13 en 14
april

Op 11 locaties in
Rijsbergen

25 maart
2019

22 april
2019

Pannenhoef 4,
Rijsbergen

27 maart
2019

MELDING
Wandelavond
4daagse Rijsbergen
MELDING
Recreatieve
fietstocht
Sportevents bvba

4, 5, 6
en 7 juni
2019
8 juni
2019

Verschillende wegen
in de omgeving van
Rijsbergen
Gemeente Zundert

27 maart
2019

Wielerronde
Flandrien Ride

7 april
2019

Halfvastenparty

6 april
2019

Verschillende wegen
binnen de gemeente
Zundert
Stokbeemd
in Rijsbergen*

Openingskoers
7 april
Brabantse WielerFe- 2019
deratie

Datum
verzending

27 maart
2019

28 maart
2019
2 april 2019

Kruispad, Overasebaan, 2 april 2019
Kaarschotsestraat
en de Lange Dreef in
Rijsbergen*

*Voor de getroffen verkeersmaatregel: www.haalmeeruitdeweg.nl
Rechtsbescherming, zie bij *3

Ontvangen melding wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Melding Activiteitenbesluit, starten bedrijf

Sectie P nummer
1606 (Molenzicht)

Rechtsbescherming, zie bij *5

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluit aanleggen voetgangersoversteekplaats op Bredaseweg
in Zundert
Het college van B&W heeft op 2 april het volgende besloten om een
voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Bredaseweg ter hoogte
van nummer 8, door plaatsing van borden L2 met de daarbij behorende
markering.
Rechtsbescherming, zie bij *6

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) Het college van B&W heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten de beslistermijn te verlengen met een
termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb). Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.
*3) 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.
*4) Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (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

Van de Gemeenteraad
Dinsdag 9 april openbare vergadering Het Besluit
Verkorte agenda:
• Beëdiging en toelating van een burgerlid
•	Verordening rechtspositie raads-, burger- en commissieleden
Zundert m.i.v. 1-1-2019
• Aankoop gronden Brabant chemie te Rijsbergen
• Jeugdbeleidsplan 2019-2022
•	Aanvullend krediet inrichting multifunctionele vergaderzaal
en atrium in het bestuurscentrum Markt1
• Aanleg openbaar playground Wijk de Berk, Zundert
Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19:45 uur staan de deuren voor u open.
Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl
Volg de vergadering live via: 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:
griffie@zundert.nl.

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.
*5) De betreffende stukken zijn op te vragen bij de balie van het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.
*6) Op grond van artikel 8:1 van de Awb kunnen belanghebbenden, die
naar aanleiding van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht, of die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen
zienswijze naar voren te hebben gebracht, tegen dit besluit beroep instellen. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag na
de datum van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Een
beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant, clusterbestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Gelijktijdig met een beroepschrift of gedurende de behandeling daarvan kunnen
belanghebbenden tevens, als onverwijlde spoed dat vereist gelet op de
betrokken belangen, een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor de behandeling van een
beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Overig nieuws
Praat mee over het Cultuurplatform

Bent u beroepsmatig of vrijwillig werkzaam in de kunst- en cultuursector
in onze gemeente? Denk dan met ons mee over het oprichten van een
cultuurplatform voor Zundert. Kom vanavond 3 april naar de informatieavond in de Koutershof te Rijsbergen. Inloop is vanaf 19:30 uur. Om 20:00
uur start het programma tot 22:00 uur. Komt u ook? Meld u dan aan
door een mail te sturen naar Lotte Verstraten: l.verstraten@zundert.nl.

Kom naar de bijeenkomst ‘Dementievriendelijk Zundert’

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Samen met inwoners, ondernemers, zorgaanbieders, en vrijwilligersorganisaties willen we gemeente Zundert dementievriendelijk maken. Kom naar de bijeenkomst
en praat er over mee. Dit is op 11 april van 19:00 - 22:30 uur café ‘In den
Anker’ (Rucphenseweg 35, Zundert).

Molenstraat deels afgesloten

De Molenstraat in Zundert is vanaf de kruising Eikenlaan tot aan de Prinsenstraat afgesloten voor (vracht)auto’s, motoren en ander gemotoriseerd verkeer. Verkeer vanuit Wernhout kan via de randweg om Zundert
heen rijden om de Molenstraat te bereiken. Het winkelend publiek kan
gewoon gebruik maken van de achterliggende parkeerterreinen zoals
aangegeven via de omleidingsborden (route P). De reden van de afsluiting zijn de werkzaamheden aan de waterleiding door Brabant Water. De
kruising Eikenlaan moet volgens planning eind week 16 weer open gaan
voor gemotoriseerd verkeer.
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