Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV

Gemeente Informatie
Week 19, 8 mei 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit

Datum
Locatie
activiteit activiteit

Datum
verzending

Trekkertrek Achtmaal

11 en 12 Achtmaalseweg 143
mei 2019

Week 19

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
Trekkertrek Achtmaal

11 en 12 Achtmaalseweg 143
mei 2019

Week 19

Trekkertrek Zundert

17 en 18 Stuivezandseweg 57* Week 19
mei 2019

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
Trekkertrek Zundert

17 en 18 Stuivezandseweg 57* Week 19
mei 2019

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
visweek van ’t Alfertje

27 juli
t/m 4
augustus
2019

Visvijver nabij de
Kleine Heistraat 9,
Wernhout

Week 19

Oprichten woning en
aanleggen in-of uitrit
Plaatsen veranda

Ettenseweg kavel 1,
Rijsbergen
Zwaluwenhof 16, Zundert

Ruimtelijke plannen en procedures

23-04-2019

Wijzigen dakconstructie
bedrijfsgebouw

Blokenstraat 2a, Achtmaal

23-04-2019

Realiseren parkeerplaats Bredaseweg 43,
Klein Zundert

24-04-2019

Kappen circa
75 coniferen

Luitertweg ong.,
Klein Zundert

Het college B&W van de gemeente Zundert maakt, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 in Rijsbergen’ ter inzage wordt gelegd. Het is doel
van het bestemmingsplan is het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch
- Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de Ettenseweg 103 te Rijsbergen.

30-04-2019

Realiseren zorgkamer

Het Laar 70, Zundert

06-05-2019
06-05-2019
06-05-2019

Locatie

Oprichten van een woning Dahliakwartier kavel 32,
Wernhout
Het kappen van 2 bomen Rucphenseweg nabij
nummer 42a, Zundert
Het aanleggen van een
in-of uitrit

Boswachter Neefsstraat
ong., Rijsbergen.

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex artikel
2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking
06-05-2019

Locatie

Oprichten van een woning Antwerpseweg 10,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen
omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Soort activiteit

Locatie

Brandveilig gebruik van de loods voor
huisvesting van 32 arbeidsmigranten

Noordhoeksestraat 4,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *3

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
(art. 3.3 Wabo) afdeling 3.4 Awb
Soort activiteit

Locatie

Uitbreiden van een melkrundveehouderij

Achtmaalseweg 123,
Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *4

Meldingen Wet Milieubeheer
Besluit

Locatie

Besluit lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Hazeldonksestraat 17,
sectie K638, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *5

Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl.

Take de Beer, D66

19-04-2019

Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open.

Rechtsbescherming, zie bij *2

Locatie

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Woensdag 15 mei openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Voortgang grondstoffen-beleidsplan Zundert 2017-2025
• Voorjaarsnota 2020

Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl.

Soort activiteit

Rechtsbescherming, zie bij *1

Vergaderingen
Dinsdag 14 mei openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Presentatie Plan van Aanpak Weidepracht/ Assortimentstuin
•	Aanwijzen functionaris gegevensbescherming en vaststellen
gedragscodes gemeenteraad inzake publicaties persoonsgegevens
• Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
• Voortgang bestuursopdracht Sport

*Voor de getroffen verkeersmaatregel:
www.brabant.nl/wegwerkzaamheden.

Datum
aanvraag

19-04-2019

Van de Gemeenteraad

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 in Rijsbergen’

Rechtsbescherming, zie bij *6

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 de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken de komende
zes weken tussen 9.00 en 12.30 uur inzien op het gemeentehuis. Tijdens
deze periode kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze inbrengen.
U kunt uw zienswijze(n) sturen naar: Postbus 10.001, 4880 GA Zundert
of mondeling na een telefonische afspraak (076- 599 56 00). Beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen worden ingediend als u
belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
*4) De aanvraag, het ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken
liggen met ingang van één dag na publicatie gedurende 6 weken in het
gemeentehuis. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA
Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak. U kunt hiervoor
telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-599 56 00.
*5) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar op het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.
*6) Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij horende stukken ligt
met ingang van één dag na publicatie gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het plan kan ook worden
geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl
en/of www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen → Bestemmings-

Contact: De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.
Het is al weer twee jaar geleden dat we met een groep optimistische veranderingsgezinde personen
begonnen zijn aan een nieuw politiek
avontuur. Het krantenbericht na de
verkiezingen kopte: ‘Nieuwkomer D66
springt met knal Zundertse politiek in’. Ik
ben trots dat Leezan van Wijk en ik het
liberale groene geluid mogen laten horen
in de gemeenteraad. En dat doen we niet
alleen, achter ons staat een zeer gewaardeerd team van specialisten.
Als D66 hebben wij ingezet op het opheffen van coalitie en oppositie. Vanuit progressieve samenwerking is ons inziens veel meer
te bereiken dan het oude traditionele coalitie oppositie denken.
Daar gingen we voor en hoe mooi dat we toegroeiden naar een
politiek akkoord. D66 zet in op duurzaamheid, meer groen, moderne schoolgebouwen en een bruisend winkelcentrum met veel
culturele experimenten. Dit doen we door zichtbaar te zijn in de
dorpskernen: het gesprek aangaan deur tot deur, op straat en
door het organiseren van themabijeenkomsten: ‘een duurzaam
agrarisch Zundert’, ‘het onderwijsdebat’ en ‘water en natuur, een
oer-Hollandse combi’ zijn hier mooie voorbeelden van. De input
van deze bijeenkomsten nemen we mee in de raadsvergaderingen
waardoor we stap voor stap dichter bij ons ideaal te komen, hoe
lang en hobbelig deze weg soms ook is. Ook met 2 zetels kan je
succesvol zijn! Mooie voorbeelden zijn onze moties over zwerfafval, verkeersveiligheid, versimpeling rioolheffing, een transparant
subsidieregister en de statiegeld alliantie.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt, met politieke rust als gevolg. Maar we moeten ons realiseren dat onze gemeente een
nieuwe fase is ingegaan. We kunnen het ons niet permitteren om
achteruit te leunen. Het is tijd om naar voren te kijken. Samen
met de voltallige gemeenteraad, het college en binnenkort een
nieuwe burgemeester, zet ik me de komende drie jaar keihard in
voor het bestuursakkoord en onze idealen, daar ligt de focus!
t.de.beer@zundert.nl
plannen → (Voor)ontwerp’. Gedurende de periode van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht 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 (076-5995600). Deze publicatie is geplaatst in de Staatcourant van 1 mei 2019 en was voorzien
in de Zundertse Bode van 1 mei. Die plaatsing is helaas misgegaan en
de termijn voor zienswijzen (t/m 12 juni) loopt al. De termijn is vanaf
vandaag (8 mei) nog 5 weken.

Overig nieuws
Inspiratiebijeenkomst: Werken over de grens?

Bent u op zoek naar (ander) werk en overweegt u om in België te
gaan werken? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om ‘over de
grens’aan de slag te gaan? Als grensgemeente wijst de gemeente Zundert
inwoners graag op de inspiratiebijeenkomst ‘Werken over de Grens’. De
inspiratiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 mei van 09.30 tot 12.30
uur bij FNV Vakbondshuis, Laan van België 31 in Roosendaal. Aanmelden
via werkenoverdegrens@uwv.nl, is verplicht. Graag CV meenemen.
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