Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo met maximaal
zes weken
Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

3-5-2019

Wijziging op vergunning
voor het verbouwen van
de woning

Vincent van Goghstraat 6,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *4

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV

Gemeente Informatie
Week 15, 10 april 2019

Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Standplaatsvergunning
weekmarkt Zundert

Op de donderdag van 8.00
tot 15.30 uur

Nassauplein,
Zundert

4 april 2019

Herdenking
150e geboortejaar
Henriette Roland Holst

13, 14 april
en 12, 13
oktober 2019

Roosendaalse- 8 april 2019
baan 19,
Achtmaal

Rechtsbescherming, zie bij *2

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

01-04-2019

Aanleggen in- of uitrit

03-04-2019

Kappen 2 bomen

Boswachter Neefsstraat
ong.,Rijsbergen
Oekelsebaan 4, Zundert

03-04-2019

Kappen 1 berk

Kleine Heistraat 16
K295, Wernhout

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

08-04-2019

Kappen van 6 bomen

08-04-2019

Aanleggen van twee inritten

Kleine Heistraat 16
kavel 485, Wernhout
Oekelsebaan 4,
Zundert

08-04-2019

Wijzigen van een kozijn in de
voorgevel

Prieelberk 29,
Zundert

08-04-2019

Verbouwen van de woning

De Lange dreef 6,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Ontvangen melding wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Activiteitenbesluit

Pastoor van Vessemstraat 65, Klein Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *3

Gemeente Zundert

Van de Gemeenteraad
Dinsdag 16 april openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
•	Uitvoeringsplan Bestuursopdracht Communicatie Zundert
communiceert: van Achtmaal tot Zundert
• Verordening adviesraad sociaal domein 2019
• 1e bestuursrapportage 2019
Woensdag 17 april openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Voortgang bestuursopdracht onderwijshuisvesting
•	Opstellen duurzaamheidsvisie (Position paper) gemeente
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 vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl.
Contact: de gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Verkeersbesluiten
Aanleggen voetgangersoversteekplaats
Berkenring Zundert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 het
volgende besloten:
1. Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Berkenring ter
hoogte van aansluiting met de Egelantier, door plaatsing van borden L2
met de daarbij behorende markering.
Rechtsbescherming, zie bij *5

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
t.h.v. Lavendelring 70 te Zundert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 het
volgende besloten:
1. Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op de Lavendelring, ter
hoogte van huisnummer 70 te Zundert, door plaatsing van bord E6 van
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
onderbord OB309, waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren
door de eigenaar van het voertuig met het genoemde kenteken.
Rechtsbescherming, zie bij *5

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*1) U kunt de ingediende aanvraag inzien op het gemeentehuis. U kunt
de komende twee weken een afspraak maken voor het inzien door te
bellen naar 076-599 56 00. Inzien kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.30
uur. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning.
Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.
*2) U kunt het verleende besluit inzien op het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken voor het inzien door te bellen naar 076-599 56
00 of als u vragen heeft. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
bezwaar maken door een brief te sturen naar: Gemeente Zundert,
Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Of lever de brief in bij de receptie van
het gemeentehuis. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes
weken na het verzenden van het besluit aan de aanvrager.
Zolang nog geen beslissing is genomen op het bezwaar blijft het besluit
bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de
rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een

voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl
(> Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed).
Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
*3) De stukken zijn op verzoek opvraagbaar aan de balie van het
gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk,
afschriften van stukken verstrekt.
*4) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.
*5) Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van
bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken door een
brief te sturen naar: Gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA
Zundert. Of lever de brief in bij de receptie van het gemeentehuis. Het
bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na het verzenden
van het besluit aan de aanvrager.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen
het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn
woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Overig nieuws
Dialoogbijeenkomst ‘Dementievriendelijk Zundert’

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder
worden, stijgt dit aantal. Daarom nodigen wij inwoners, overheden,
belangenorganisaties en professionals van harte uit mee te denken
over kansen en uitdagingen omtrent dementie. Op donderdagavond
11 april vindt van 19.00 tot 22.00 uur de startbijeenkomst plaats voor
‘Dementievriendelijk Zundert (DVG)’. Locatie van de bijeenkomst is
Herberg ‘In den Anker’, Rucphenseweg 35 in Zundert. Kijk voor meer
informatie op: www.zundert.nl.

Wegdekvervuiling

Door transport wordt er soms (een deel van) de lading verloren op de
openbare weg. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar. Indien u (een
deel van) uw lading verliest, gelieve dit zelf op te ruimen. Zo blijft de
veiligheid van de openbare wegen binnen de gemeente optimaal.
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