Fietsroute Zet Zundert in een lijstje
Zaterdag 17 juli, 10.30-15.30

Een fijne fietstocht door de dorpen en het buitengebied van de gemeente Zundert. Je
fietst langs 5 locaties, waar leden van het college van B&W en medewerkers van de
gemeente staan. Op deze locaties gaan we het gesprek aan over hoe Zundert er over 20
jaar uitziet. Lever je 'boodschappenlijstje' in met jouw ideeën en wensen hiervoor. De
fietsroute is ongeveer 32 km. Zonder tussenstops duurt de route ongeveer 1,45 uur. Je
kunt ook een deel van de route doen.
1.Thema: Leefbaar & gezond

4.Thema: Duurzaam

Oud Rabobank
Bredaseweg 2, Zundert

Camping de Ossewei
Nieuwmoerseweg 18A, Achtmaal

2.Thema: Aantrekkelijk en waardevol

5.Thema: Economisch vitaal

Vogelrevalidatiecentrum
Luitertweg 36A, Klein Zundert

Boomkwekerij Minoor
Minoorstraat 5, Wernhout

3.Thema: Bereikbaar en toegankelijk

Bon appetit
Kennedyplein 3, Rijsbergen
De reacties verwerken we in de omgevingsvisie.
In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe Zundert er in de toekomst eruit ziet.
Veel onderwerpen spelen hierbij een rol. Denk aan wonen, spelen, leren en werken in
Zundert. Maar ook aan: de natuur, het water, het klimaat, het platteland en de bereikbaarheid. Aan de hand van deze visie kijken en beoordelen we initiatieven van inwoners.
'Samen maken we een Zundert om in te lijsten!'
Vul ook de enquête in op www.samenzundert.nl
Dit kan nog tot 23 juli. Er worden leuke prijzen onder de deelnemers verloot.
Ben je geïnteresseerd in het buitengebied?
Maandag 19 juli organiseert de gemeente de webinar pilot Vitaal
Buitengebied. In de pilot werken we samen met verschillende
partners aan de uitdagingen in het buitengebied. Dit leverde
kansrijke ideeën op. Ben jij benieuwd naar deze ontwikkelingen?
Meld je aan via www.pilotvitaalbuitengebied.nl of scan de QRcode.

E E N Z U N D E RT O M
IN T E L IJ S T E N
Hoe ziet de gemeen
te er over 30 jaar uit
? Schrijf uw
ideeën en wensen op
dit boodschappenlijst
je.

Lever uw
lijstje in bij 1
van de locaties op
de fietsroute

Markt 1, 4881 CN Zundert naar
Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert
Fietsen 32,7 km, 1 u 41 min.

 Wees voorzichtig, fietsroutes komen niet altijd overeen met werkelijke
omstandigheden
Markt 1 4881 CN Zundert
é

1.Fiets naar het noordwesten op de Markt, richting de Caspar Damstraat
(53m)

è

2.Sla rechtsaf naar de Caspar Damstraat
(260m)

ç

3.Sla linksaf naar de Willem Passtoorsstraat
(250m)

è

4.Sla rechtsaf naar de Akkermolenweg
 Ga rechtdoor over één rotonde
(850m)

è

5.Sla rechtsaf om op de Akkermolenweg te blijven
(11m)

ì 6.Flauwe bocht naar rechts naar de Bredaseweg
(9m)

ç

7.Sla linksaf om op de Bredaseweg te blijven
(1,6km)

è

8.Sla rechtsaf naar de Bakkebrugstraat
(52m)

ç

9.Sla linksaf om op de Bakkebrugstraat te blijven
(400m)

ç

10.Sla linksaf
(3,1km)

é

11.Weg vervolgen naar de 13/de Hogestraat
(94m)

è

12.Sla rechtsaf naar de 13/de Risten
 Je vindt je bestemming links
(58m)

Kennedyplein 4891 BA Rijsbergen
é

13.Fiets naar het zuidoosten op de 13/de Risten, richting de Hogestraat
(58m)

è

14.Sla rechtsaf naar de Hogestraat
(280m)

ç

15.Sla linksaf naar de Sint Bavostraat/de N263
(220m)

è

16.Sla rechtsaf naar de Kerkakkerstraat
(700m)

é

17.Weg vervolgen naar de Tiggeltsestraat
(2km)

é

18.Weg vervolgen naar de Raambergweg
(1,8km)

ë 19.Flauwe bocht naar links naar de Luitertweg
 Je vindt je bestemming links
(550m)

Luitertweg 36A 4882 TD Zundert
é

20.Fiets naar het zuidoosten op de Luitertweg, richting de Den Dries
(850m)

ç

21.Sla linksaf naar de Klein Zundertseweg
(230m)

è

22.Sla rechtsaf naar de Pastoor van Vessemstraat
(1km)

ç

23.Sla linksaf naar de Eldertstraat
(13m)

è

24.Sla rechtsaf naar de Rucphenseweg/de N638
(1,1km)

é

26.Ga rechtdoor op de Roosendaalsebaan
(450m)

è

27.Sla rechtsaf naar de Achtmaalseweg
(2,2km)

é

28.Weg vervolgen naar de Nieuwmoerseweg
(950m)

ç

30.Sla linksaf om op de Minnelingsebrugstraat te blijven
 Je bent op je bestemming
(230m)

Nieuwmoerseweg 18A 4885 KK Achtmaal
é

31.Fiets naar het noordoosten op de Minnelingsebrugstraat
(230m)

è

32.Sla rechtsaf om op de Minnelingsebrugstraat te blijven
(600m)

ç

33.Sla linksaf naar de Nieuwmoerseweg
(950m)

é

34.Weg vervolgen naar de Achtmaalseweg
(220m)

è

35.Sla rechtsaf naar de Pastoor de Bakkerstraat
(350m)

é

36.Weg vervolgen naar de Van Lanschotstraat
(1,7km)

ç

37.Sla linksaf om op de Van Lanschotstraat te blijven
(100m)

ç

38.Sla linksaf naar de Ostaayensebaan
(600m)

è

39.Sla rechtsaf
(350m)

ç

40.Sla linksaf naar de Minoorstraat
 Je vindt je bestemming rechts
(210m)

Minoorstraat 5 4884 JH Wernhout
é

41.Fiets naar het noordoosten op de Minoorstraat, richting de Ostaayensebaan
(750m)

è

42.Sla rechtsaf naar de Ostaayensebaan
(300m)

ç

43.Sla linksaf naar de Moststraat
(210m)

è

44.Sla rechtsaf naar de Achtmaalseweg
(1,9km)

ç

45.Sla linksaf om op de Achtmaalseweg te blijven
(12m)

è

46.Sla rechtsaf om op de Achtmaalseweg te blijven
(550m)

ç

47.Sla linksaf naar de Nachtegaalstraat
(350m)

è

48.Sla rechtsaf naar het Prinsenplein
(40m)

ç

49.Houd links aan en blijf op het Prinsenplein
(25m)

é

50.Weg vervolgen naar de Meidoornstraat
(220m)

è

51.Sla rechtsaf naar de Eikenlaan
(160m)

ç

52.Sla linksaf naar de Beukenlaan
(210m)

ç

53.Sla linksaf om op de Beukenlaan te blijven
(120m)

ì 54.Flauwe bocht naar rechts naar de Katerstraat
(16m)

è

56.Sla rechtsaf naar de Vincent van Goghstraat
(62m)

é

57.Ga rechtdoor op het Nassauplein
(66m)

è

58.Sla rechtsaf naar de Bredaseweg
 Je vindt je bestemming links
(93m)

Bredaseweg 2 4881 DE Zundert

