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Ook kwam tijdens dit veegplan de TOV aan bod. 
Ook in deze regeling zijn er zaken niet helemaal 
realistisch. Hiervoor had ONPL dus ook een amen-
dement voor gemaakt. Helaas heeft dat amende-
ment het niet gered. CDA, DorpsBelangen, VVD 
en Lokaal Perspectief, diende samen een motie 
in. Deze werd door heel de raad ondersteund, 
dus werd besloten de motie ook namens de 
overige partijen; ONPL, D’66 en OPZ in te 
dienen. (Meer informatie zie nieuwsbericht BN de 
Stem: Klik hier)

EXCURSIE ZLTO
Zaterdag 29 september jl. had de ZLTO een excursie vor 
raads- en burgerleden georganiseerd. Ellie, Lieke en Jos 
namen deel aan deze excursie. We zijn bij twee agrarische 
bedrijven geweest. We begonnen bij de familie Machielsen 
in Rijsbergen. Zij hebben een melkveehouderij en gaven ons 
inzicht in de problematiek van de veehouderijen door wet- 
en regelgeving. Daarna vertrokken we naar het bedrijf van 
de familie van Ostaaijen: een boomkwekerij. Leuk om bij 
ons eigen lid een kijkje te nemen! Hij liet ons zijn invulling 
zien van een vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Het 
was een zeer interessante ochtend! 

VEEGPLAN
In de nieuwsbrief van september vertelden we jullie over 
het veegplan (red. uitleg hierover: nieuwsbrief van septem-
ber 2018). Zoals beloofd hebben we een agenderingsverzoek 
gedaan en kwam het onderwerp aan bod tijdens de ronde 
van 10 oktober jl. Alle partijen waren het eens over het feit 
dat het erg triest is dat veel boeren hierdoor failliet zullen 
gaan, maar alleen ONPL durfden in de raadsvergadering hier-
over met een amendement te komen. Ons idee was om met 
het amendement een aanpassing in het veegplan te doen, 
waardoor de boeren zes jaar meer tijd mee zouden krijgen, 
die ze van de provincie niet krijgen (de andere provincies in 
Nederland krijgen die zes jaar wel).  Zou ons amendement 
aangenomen worden, wilden we als raad van gemeente 
Zundert naar de andere 5 gemeenten (Halderberge, Moerdijk, 
Rucphen, Etten-Leur en Roosendaal) gaan, waar Zundert de 
De6 gemeente mee vormt, om hier in mee te gaan en mee te 
lobbyen bij de provincie. Met zessen sta je immers sterker 
dan alleen. Helaas werd, zoals eigenlijk ook al wel verwacht, 
ons amendement niet aangenomen. De andere partijen, 
behalve OPZ, zijn bang om door de provincie op de vingers 
getikt te worden en kwamen dus met moties. Omdat hier ook 
onze wensen in stonden, hebben we alle moties ondersteund. 
Wat is nu het verschil tussen een motie en een amendement? 
Een motie is een wens om iets te veranderen en hoeft dus 
niet per se te gebeuren, een amendement is een eis om 
iets te veranderen en daarbij verandert het oorspronkelijk 
voorstel. Vandaar dat ONPL koos voor een amendement, we 
zijn bang dat er anders niets gebeurd. Het is nu afwach-
ten of de gemeente iets met de moties gaat doen en gaat 
lobbyen bij de provincie voor een beter, realistischer plan. 
(Meer informatie zie nieuwsbericht BN de Stem: Klik hier)

ONPL 3 X IN DE KRANT
Deze maand verscheen ONPL tot drie keer toe in 
de krant (buiten de nieuwsberichten naar aanlei-
ding van de raadsvergadering). De eerste keer was 
met Lieke, die vanaf februari naar Parijs zal gaan 
(hierover hebben jullie ook een aparte e-mail 
gehad) Klik hier voor het nieuwsbericht. De dag 
erna kwamen we in de krant met ons verhaal over 
hoe de stikstofreductie boeren nekt. Klik hier voor 
het nieuwsbericht. Daarnaast wordt er iedere 
week een column van de raadsleden geplaatst in de
Zundertse Bode. Als eerste van onze drie raadsleden 
was Lieke aan de beurt. Klik hier voor de column.

Dinsdag 6 november a.s. vindt weer de begrotings-
raad plaats. Van 15.30 tot 22.30 uur zullen Ellie, 
Jos en Lieke in het gemeentehuis te vinden zijn. 
Voor deze begrotingsraad, maakt iedere partij een 
document met haar algemene beschouwingen. 
Ben je hier in geïnteresseerd? Stuur dan een mail-
tje naar Ellie (k.kools@home.nl) of Lieke (liekemi-
chielsen@live.nl) voor het document. 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

AVG
Als het goed is hebben jullie inmiddels allemaal 
de brief ontvangen betreft de nieuwe AVG wet. 
Graag zien wij de toestemmingsformulieren vóór 
6 november tegemoet. Wil je geen gegevens op de 
site of social media? Stuur dan Lieke een bericht, 
dan weet zij dat ze van jou geen formulier hoeft 
te verwachten. 
Heb je geen brief ontvangen? Laat het Lieke we-
ten, dan zorgt ze dat je deze alsnog krijgt. 


