Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV

Gemeente Informatie
Week 16, 17 april 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Datum
verzending

Horeca-exploitatievergunning

n.v.t.

Molenstraat
104, Zundert

10 april
2019

Drank- en horecavergunning

n.v.t.

Molenstraat
104, Zundert

10 april
2019

Trekker behendigheidswedstrijd

22 april 2019

Tegenover de
Lange Dreef 7,
Rijsbergen

15 april
2019

Het schenken van zwak- 22 april 2019
alcoholische dranken
tijdens de trekker behendigheidswedstrijd

Tegenover de
Lange Dreef 7,
Rijsbergen

15 april
2019

Koningsdag Zundert

27 april 2019

Nassauplein,
Zundert *

15 april
2019

Het schenken van zwak- 27 april 2019
alcoholische dranken
tijdens Koningsdag

Nassauplein,
Zundert *

Koningsdag Wernhout

Wernhoutseweg 15 april
tussen nummers 2019
116 en 119 *

27 april 2019

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

05-04-2019

Oprichten reclamemast
voorzien van ledschermen

de Rietvelden, Zundert

*Voor de getroffen verkeersmaatregel: www.haalmeeruitdeweg.nl.
Rechtsbescherming, zie bij *2

08-04-2019

Oprichten woning

plan De Groene Kamers
kavel 3, Rijsbergen

Verkeersbesluiten

08-04-2019

Oprichten
corsobouwplaats

Prinsenstraat nabij
rotonde, Zundert

08-04-2019

Verbouwen woning

Lagestraat 27, Rijsbergen

Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen in de Burgemeester
Kievitslaan, Klein Zundert

09-04-2019

Kappen 2 bomen

langs de N638, Zundert

09-04-2019

Oprichten woning, garage
en aanleggen in-of uitrit

plan De Tuinderij
kavel 51, Zundert

10-04-2019

Intern verbouwen
woonvoorziening

De Gouwberg 1,
Rijsbergen

10-04-2019

Oprichten woning,
bijgebouwen en aanleggen
in- of uitrit

Warandepark kavel 44,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

15-04-2019

Kappen van 1 berk

Kleine Heistraat 16
K295, Wernhout

15-04-2019

Kappen van 2 bomen

Ter hoogte van
Oekelsestraat 4,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende 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

Ontvangen melding wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Melding Activiteitenbesluit

Beekzicht, sectie S,
nr. 1254

Melding Activiteitenbesluit, wijzigen veebezet- Overasebaan 14,
ting en nieuwbouw loods
Rijsbergen
Melding Activiteitenbesluit, doorvoeren van
Hulsdonkstraat 20,
interne veranderingen van bestaande mestplein Klein Zundert
Melding Activiteitenbesluit, het plaatsen van
teelt ondersteunende voorzieningen

Buntweg 21,
Achtmaal

Besluit lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Heiakker 11,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *4

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2019 het
volgende besloten:
1. In de Burgemeester Kievitslaan te Klein Zundert, in de parkeerhaven
naast huisnummer 56, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4
van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’;
2. Met onderbord OB504 (neergaande pijlen) de twee betreffende
parkeerplaatsen aanwijzen;

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) 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.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen door een brief
te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl (> Uw
situatie > Een rechtszaak starten > In beroep gaan). Het beroepschrift
moet zijn ingediend binnen zes weken na het publiceren van het besluit.
Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.
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.
Het college maakt bekend dat tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijze
naar voren zijn gebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte
van de ontwerpbeschikking.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
*4) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar bij de balie aan
de Bredaseweg 2 te Zundert. Tegen betaling van kosten worden, voor
zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

Gemeente Zundert

Programma Dodenherdenking, 4 mei
15.00 uur	Burgemeester legt bloemen op begraafplaats
naast kerk in Klein Zundert
15.30 uur 	Burgemeester legt bloemen op begraafplaats
achter kerk in Achtmaal
16.00 uur 	Burgemeester legt bloemen op begraafplaats
achter kerk in Wernhout
16.30 uur 	Burgemeester legt bloemen op begraafplaats
achter De Willaert en H. Trudokerk in Zundert
18.30 uur	Burgemeester legt krans bij herdenkingssteen
bij H. Trudokerk in Zundert
18.45-19.00 uur	Bijeenkomst in Van Goghkerkje
19.00 uur	Bloemstukken leggen oorlogsgraven
begraafplaats Van Goghkerkje
19.15 uur 	Hardlopers vertrekken met fakkels naar Rijsbergen
Officiële gemeentelijke herdenking Rijsbergen
19.40 uur	Verwachte aankomst bij monument St. Bavokerk
in Rijsbergen; burgemeester ontsteekt vlam
19.45 uur
Luiden van de klokken
19.58 uur
Taptoe signaal klinkt
20.00 uur
Twee minuten stilte
20.02 uur	Gezamenlijk optreden Harmonie St. Cecilia,
koren en aanwezigen
Kransleggingen bij het monument
	Vendelgroet door het Gilde St. Bavo en het
Gilde St. Joris
	Gedicht, voorgedragen door deelnemer
wedstrijd voorleeskampioen
	Gelegenheid voor het leggen van bloemen door
de aanwezigen
Toespraak burgemeester
	Slotlied door Harmonie St. Cecilia, koren en
aanwezigen
	Burgemeester legt bloemen bij monument
oorlogsslachtoffers achter de St. Bavokerk
20.30 uur	Afsluiting bijeenkomst.
	Aansluitend gezamenlijk koffie drinken in
gemeenschapshuis De Koutershof en
mogelijkheid tot ondertekening van de
petitie van Amnesty International.
Belangstellenden zijn van harte welkom deel te nemen aan de
herdenkingsplechtigheden.

Petitie Amnesty International

De jaarlijkse petitie van Amnesty International richt zich dit jaar
op de Zaterdagmoeders in Turkije. Amnesty vraagt met deze
petitie aandacht voor de Zaterdagmoeders die elke zaterdag
om 12.00 uur opheldering vragen aan de Turkse overheid over
hun verdwenen familieleden en politieke gevangenen uit de jaren
’80 en ’90.

Overig nieuws
Molenstraat opengesteld tot kruising
Eikenlaan

Vanaf 20 april wordt de Molenstraat (vanaf de Markt)
in één richting opengesteld tot aan de kruising Eikenlaan. Vanaf de kruising Eikenlaan richting de Prinsenstraat is de Molenstraat afgesloten.
Let op:
• Het is vanaf de Eikenlaan niet toegestaan de Molenstraat in te rijden
(de Kastanjelaan is wel bereikbaar).
• De Molenstraat is een fietsstraat met een 30 kilometerzone. Automobi
listen zijn hier te gast, fietsers hebben voorrang. Automobilisten kunnen
beter via de Randweg rijden, dit is sneller en eenvoudiger.
• Er wordt, vanaf de dag van openstelling, direct gehandhaafd op rijrichting en parkeren. Indien de verkeersregels (blauwe parkeerzone en
éénrichting) niet worden opgevolgd, wordt er bekeurd.

Wegdekvervuiling

Bij werkzaamheden op het land kan slik of mest aan de banden van
tractoren vast blijven zitten. Wanneer vervolgens de openbare weg op
wordt gereden, kan deze slik of mest loslaten. Indien u verantwoordelijk
bent voor deze wegdekvervuiling, dient u dit zelf op te ruimen. Zo houden
we samen de openbare wegen in de gemeente veilig en schoon.

Milieustraat 27 april gesloten

In verband met Koningsdag is de Milieustraat zaterdag 27 april gesloten.

Participatieraad zoekt vertegenwoordiger

De participatieraad zoekt een nieuwe vertegenwoordiger vanuit de
doelgroep mensen die vallen in de groep Participatie (Wet werk en
inkomen). Van mensen die deze vertegenwoordiging willen invullen
wordt verwacht dat zij voeling hebben met deze doelgroep. De sollicitatie
kan worden gericht aan de voorzitter van de participatieraad, Jan Koetsenruijter, via koetsenruijter@home.nl. Kijk voor meer informatie op:
www.participatieraadzundert.nl.
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