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EXTRA RAADSBIJEENKOMSTEN
Momenteel is de vertrouwenscommissie, welke bestaat 
uit alle fractievoorzitters, druk bezig met het wervings-
proces van een nieuwe burgemeester. Hiervoor werd op 4 
december de profielschets ‘nieuwe burgemeester’ vast-
gelegd door de raad en werd deze op 10 december over-
handigd aan de commissaris van de koning. De profiel-
schets heeft de vertrouwenscommissie met inspraak van 
alle bevolkingslagen uit Zundert samengesteld. 

BIJEENKOMST WATER

Op dinsdagavond 27 november vond de raadsvergade-
ring plaats. Hierbij werden vele onderwerp zonder de-
bat afgehamerd en een enkeling met debat. Dit waren 
de onderwerpen Gemeentelijke belastingverordenin-
gen 2019 en Wijziging raadsbesluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan Business Centre Treeport. Met 
het laatste onderwerp kon ONPL positief instemmen. 
Met het onderwerp Gemeentelijke belastingverorde-
ningen 2019 helaas niet, omdat hierin de OZB-verho-
ging is opgenomen. Door hier als enige partij op tegen 
te stemmen, wist ONPL wederom de krant te halen. 
Klik hier voor het krantenbericht.

OP BEZOEK BIJ DORPSRAAD ACHTMAAL
Op maandagavond 26 november gingen Ellie, Lieke en Jos 
in gesprek met de dorpsraad van Achtmaal. Simpelweg 
om even te peilen hoe zij tegenover bepaalde onderwer-
pen staan en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het 
was een constructieve avond en de raadsleden zijn dan 
ook zeker van plan om dit met meer dorpsraden en (actie)
groepen te gaan doen, want goede besluiten komen im-
mers vanuit de onderkant. 

NIEUWJAARSBORREL

Op 4 december vond de bijeenkomst ‘water’ plaats in de 
zaal van Café de Toekomst in Achtmaal. De avond stond 
ik het teken van de vraag: Wat gaat er gebeuren met ont-
trekking om onze gewassen te kunnen blijven beregenen? 
Deze vraag wordt steeds belangrijker, aangezien de zo-
mers steeds warmer en droger lijken te worden. Raadslid 
Jos en burgerlid Johan woonde deze bijeenkomst bij. 

RAADSVERGADERING

In januari 2019 zal ONPL wederom een nieuwjaarsbor-
rel organiseren voor haar leden. Een uitnodiging hier-
voor volgt nog. 

Op dinsdag 18 en woensdag 19 december vonden de 
ronde vergaderingen plaats. Tijdens de ronde van 
18 december werd ONPL vertegenwoordigd door 
raadslid Ellie en burgerlid Guido. Tijdens deze ronde 
werd de Herontwikkeling locatie Wernhoutseweg 135 
en 135a te Wernhout (De Valk) behandeld. ONPL vindt 
dit een erg mooie ontwikkeling voor Wernhout, al zijn 
we wel van mening dat er meer plaats gemaakt zou 
moeten worden voor extra parkeerplaatsen (bijvoor-
beeld aan de achterkant van het gebouw). Al met al 
kon ONPL positief instemmen met het advies om het 
aantal parkeerplaatsen nog eens te herzien. Dezelfde 
avond kwam ook Ons West Brabant (voormalige ROS 
TV) aan de orde. ONPL heeft hierover ook een positief 
geluid laten horen.
De ronde van 19 december stond voornamelijk in het 
teken van jeugdparticipatie. Deze avond werd ONPL 
vertegenwoordigd door raadslid Lieke en burgerlid 
Marina. VVD kwam met het idee om een jeugdraad in 
Zundert in te stellen. D66 bracht andere vormen van 
jeugdparticipatie in, zoals een kinderburgemeester en 
‘designsessies’ op Zundertse scholen en in buurthui-
zen (een soort brainstormsessie, waarbij scholieren 
aan kunnen geven wat zij aandachtspunten vinden in 
de gemeente Zundert). Alle partijen staan erg positief 
tegenover jeugdparticipatie en gaven daarom het ad-
vies aan de VVD en D66 om samen met één voorstel te 
komen in de ronde van januari. 

RONDE VERGADERINGEN

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 


