Besluit

Locatie

Besluit lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Minoorstraat 1a, Wernhout

Van de Gemeenteraad

Melding AIM, bouw nieuwe
bedrijfsruimte t.b.v. stalling
werktuigen en opslaan materialen

Hoefstraat 15, Rijsbergen

Jan Aarts, CDA

Rechtsbescherming, zie bij *3

Toestemming spoedkap

Gemeente Informatie
Week 20, 15 mei 2019

Verzenddatum Soort bomen
beschikking

Locatie

9-5-2019

Bloemenstee 25, Klein Zundert

1 Rode Beuk

Rechtsbescherming, zie bij *2

Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV

Vergunningen

Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Wielerronde
Wernhout

30 mei 2019

Wernhoutseweg,
Week 20
Tiendpad, Grote
Heistraat, Diepstraat,
Wernhout *

Gehandicaptenmiddag en
Kodex Party

25 mei 2019

Sint Willebrordusstraat, Rijsbergen

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

06-05-2019

Kappen 20 bomen

Mereltjesstraat 5, Wernhout

06-05-2019

Oprichten woning

plan De Tuinderij kavel 3,
Zundert

06-05-2019

Verbouwen woning

Oekelsbos 24, Rijsbergen

Datum
verzending

Week 20

Sint Willebrordusstraat, Rijsbergen

Week 20

Rechtsbescherming, zie bij *1

Het schenken
25 mei 2019
van zwak-alcoholische dranken
tijdens de Gehandicaptenmiddag
en Kodex Party

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Van Goghloop
Zundert

Het centrum
van Zundert *

Week 20

Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

13-05-2019

Oprichten van een kas

Rustenburgstraat 9a,
Zundert

13-05-2019

Uitbreiden van een
bedrijfsruimte

Eldertstraat 16 bedr,
Klein Zundert

13-05-2019

Oprichten van 2 woningen Biezen ongenummerd,
Achtmaal

13-05-2019

Realiseren van een trayveld, plaatsen van stellingen en een waterbassin

13-05-2019

Oprichten van een woning Groene kamers kavel 3,
Rijsbergen

13-05-2019

Oprichten van een corsoloods, twee corsotenten
(seizoensgebonden) en
een reclamebord

Prinsenstraat nabij
rotonde, Zundert

13-05-2019

Inpandig verbouwen van
een woonvoorziening

Gouwberg 1, Rijsbergen

13-05-2019

Het aanleggen van
kwelmoeras, dempen
waterloop en verwijderen
houtsingel

Nabij Oekelsbos,
Rijsbergen

Oekelsestraat tussen 8
en 12, Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

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

Locatie

13-05-2019

Pastoor van Vessemstraat 48,
Klein Zundert

Oprichten loods

Rechtsbescherming, zie bij *2

Meldingen wet milieubeheer
Besluit

Locatie

Besluit lozingen buiten inrichtingen
milieubeheer

Boswachter Neefsstraat 6,
Rijsbergen

1 juni 2019,
6 juni 2020 en
5 juni 2021

*Voor de getroffen verkeersmaatregel:
www.brabant.nl/wegwerkzaamheden.
Rechtsbescherming, zie bij *2

Beleidsregels en verordeningen

Het eerste jaar als raadslid zit
er bijna op. Veel is me gevraagd
of de overstap van wethouder
naar raadslid wel te doen is? De
vragensteller ging er daarbij meestal
vanuit dat ‘zo’n stap terug’ lastig
is. Die rolwisseling is geen enkel
probleem voor me. Het is geen stap
terug, het is een andere rol en die keuze heb ik zelf gemaakt.
Als raadslid sta je lekker middenin in de samenleving van de
gemeente Zundert en dat bevalt me goed.
Of ik het wethouderschap niet mis? Ja absoluut, want het
was een mooie opdracht om me in te zetten voor het sociale
domein. Ik mis ook de samenwerking met de collegeleden en de
representatieve taken.
Lid zijn van de raad is een stevige taak, waarbij het accent vooral
op de avonden ligt. Weken van 3 avonden zijn geen uitzondering.
Als CDA-fractie bereiden we samen met de achterban De Rondes
en de besluitvormende Raad voor. Binnen de CDA-fractie kunnen
we gelukkig het raadswerk verdelen over vier raadsleden en vijf
burgerleden.
Ik vind het een verademing hoe de hele raad beter dan in het
verleden samenwerkt. Per inhoudelijk punt neemt elke partij een
standpunt in en daardoor is het denken in coalitie en oppositie
eigenlijk verleden tijd. Natuurlijk blijft het politiek en is het willen
profileren niet helemaal van de lucht. De zes bestuursopdrachten
(waaronder die van Onderwijshuisvesting en Sport) vormen de
rode draad in het raadswerk op dit moment. Voor elk is een
goed Plan van Aanpak en na de zomervakantie zullen de eerste
resultaten zichtbaar worden.
Extra uitdagend is om het raadswerk over een aantal maanden te
kunnen doen in een mooi opgeknapt gemeentehuis. Uiteraard is
het belangrijkste punt dat het nieuwe gemeentehuis zo optimaal
mogelijk dienstverlenend is naar de inwoners van de gemeente
Zundert. En... we gaan dat doen met een nieuwe burgemeester.
Dat zal wennen zijn.
Ik draag graag bij aan een goed Zundert.

Bekendmaking verlening alleenrecht gemeente Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Zundert hebben op 13 december 2016
besloten aan de gemeente Etten-Leur het alleenrecht te verlenen voor
het uitvoeren van een aantal taken en verantwoordelijkheden van de
gemeente Zundert.
Het gaat om werkzaamheden ten behoeve van de ingezetenen van de
gemeente Zundert op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. De nadere
omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden is opgenomen in artikel 3 van de Verordening alleenrecht voor de uitvoering van werkzaamheden in het sociaal domein.
Rechtsbescherming, zie bij *4

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. Aan een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
*3) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar bij de balie aan
van het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover
mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

*4) Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
7 mei gedurende zes weken op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur ter
inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het programma Zorg & Sociaal Domein te
bereiken via 076-596 56 00.

Overig nieuws
Donderdag 23 mei: Ondernemersontbijt

De gemeente Zundert is trots op haar ondernemers, daarom organiseren wij op 23 mei een ondernemersontbijt. Zundertse ondernemers zijn van 08.00 tot 09.30 uur van harte welkom in De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanmelden kan tot uiterlijk
maandag 20 mei via j.gosens@zundert.nl. Kijk voor het programma op:
www.zundert.nl/ondernemen/ondernemersontbijt.

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.

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei vinden de verkiezingen voor het Europees
Parlement plaats. Kijk voor aanvullende informatie als de voorwaarden, de gemeentelijke stembureaus of handige links op:
www.zundert.nl/verkiezingen.

Afscheidstournee burgemeester

Aan het begin van haar burgemeesterschap, ruim 12 jaar geleden, startte burgemeester Poppe-de Looff met een kennismakingstournee door
de kernen. Nu, met het naderende afscheid, houdt ze een afscheidstournee door de kernen. Te beginnen komende vrijdag 17 mei in Wernhout.
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