Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit herinrichting Molenstraat 2018

Gemeente Informatie
Week 17, 24 april 2019

Vergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2019 het
volgende besloten:
1. door het plaatsen van borden C2, C3, C4, D5 en onderbord OB54
(uitgezonderd (brom)fietsen) van bijlage van het RVV 1990, op de
Bredaseweg en Molenstraat, tussen de Meirseweg en Prinsenstraat,
éénrichtingsverkeer met een uitzondering voor (brom)fietsers, in
zuidwestelijke richting te stellen;
2. door het verwijderen van de zebramarkering en borden L02 van bijlage I van het RVV 1990, vier voetgangersoversteekplaatsen in de Molenstraat en Bredaseweg op te heffen;
3. door het verwijderen van borden E02 van bijlage I van het RVV 1990,
het stopverbod in de Molenstraat en Bredaseweg voor wat betreft het
deel tussen de Meirseweg en Sint Elisabethstraat op te heffen;
4. door het verwijderen van bord E07 van bijlage I van het RVV 1990, de
parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, ter hoogte van Molenstraat 104, op te heffen;
5. binnen de blauwe zone de locatie van de blauwe strepen te wijzigen,
e.e.a aangegeven op toegevoegd inrichtingsplan.
rechtsbescherming zie bij *4.

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

12-04-2019
15-04-2019

Oprichten woning en
aanleggen in-of uitrit
Kappen 4 bomen

plan Conijnsberghe ong.,
Rijsbergen
langs N638, gemeente
Zundert

15-04-2019

Kappen 2 beuken

langs N263, gemeente
Zundert

15-04-2019

Kappen 2 zomereiken

langs N263, Rijsbergen

18-04-2019

Oprichten woning,
bijgebouw en
aanleggen in- of uitrit

Biezen/Aartsberg ong.,
Achtmaal

18-04-2019

Plaatsen carport

Boven Heining 1,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

23-03-2019

Veranderen inrit

23-03-2019

Oprichten van een foliekas

Hulsdonkstraat 15,
Klein Zundert
Rustenburgstraat 10
bedr., Zundert

23-03-2019

Uitbreiden van de woning

Wildertsedijk 10b,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
met maximaal zes weken
Nieuwe beslis- Soort activiteit
datum

Locatie

19-06-2019

Wildertstraat 27,
Wernhout

Oprichten van een
woning met bijgebouw

Rechtsbescherming, zie bij *3

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV
Activiteit

Datum
Locatie
activiteit activiteit

Datum
verzending

Koningsdag Rijsbergen

27 april
2019

Sint Bavostraat 77

23 april
2019

Koningsdag bij grand
café De Bocht

27 april
2019

Wernhoutseweg 119 23 april
2019

Het schenken van
27 april
zwak-alcoholische
2019
dranken bij Koningsdag
Wernhout

Wernhoutseweg
116, 118

Rechtsbescherming, zie bij *2

Gemeente Zundert

23 april
2019

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) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

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.

*4) Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (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, cluster bestuursrecht, 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 besluitwaartegen 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 en een verzoek om voorlopige
voorziening wordt een griffierecht geheven.

Petitie Amnesty International

Overig nieuws

Startende ondernemer Lieke van Boxtel is duidelijk over de toegevoegde waarde van het OKB: ‘Het spreekuur is een fijne mogelijkheid om met een ervaren adviseur te praten, op hun expertise
kan je vertrouwen’.

Geen spreekuren ambassadeurs

In verband met de meivakantie houden onze ambassadeurs de komende
twee weken geen spreekuur in de dorpskernen. Eind mei staan zij weer
voor u klaar.

Ondernemersbijeenkomst: Water; een hoger rendement
dankzij beter watermanagement

Het klimaat van de afgelopen jaren toont aan dat agrarische ondernemers kwetsbaar en afhankelijk zijn als het komt op het thema water.
Tegelijkertijd zien we dat in de toekomst goed watermanagement een
steeds groter vraagstuk gaat worden. Maar is ook bekend dat een beter
watermanagement ervoor kan zorgen dat de bedrijfsprestaties verbeteren? We nodigen u graag uit voor de ondernemersbijeenkomst over
watermanagement. Tijdens deze avond laten bedrijven zien hoe data en
nieuwe technologieën ervoor zorgen dat water effectiever en efficiënter
wordt gebruikt. En dat dit direct winst oplevert.
Datum: Dinsdag 21 mei, 19.30-22.00 uur.
Locatie: Waterschapsloods Zundert, Voorste Schaapsdijk 2 te Zundert
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Treeport, ZLTO, fruitport, waterschap Brabantse Delta, gemeente Zundert.

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.

Samenwerking gemeenten en
Ondernemersklankbord voortgezet
Sinds april 2017 laten de gemeente Zundert en partnergemeenten de dienstverlening aan (startende) ondernemers over aan
Stichting Ondernemersklankbord (OKB): een onafhankelijk klankbord met ervaren oud-ondernemers. Deze samenwerking krijgt
een vervolg.

Vrijblijvend en kosteloos advies
Een gesprek met een adviseur van het OKB is geheel vrijblijvend
en kost niets. De adviseurs ondersteunen bij alle onderwerpen
waar een ondernemer tegenaan kan lopen.
Wethouder Economie, Johan de Beer, is blij dat de samenwerking
wordt voortgezet: ‘Als gemeente willen wij (startende) ondernemers ondersteuning bieden indien zij daar behoefte aan hebben.
De expertise van het Ondernemersklankbord kan ondernemers
verder helpen in de ontwikkeling van hun bedrijf.’
Contact
De spreekuren in de gemeente Zundert zijn op maandag
in de oneven weken tussen 15.00 en 17.00 uur op het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken via
team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of 088-1717920.
Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl/ondernemen/
ondernemersadvisering.
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