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RONDE 11 SEPTEMBER
Door: Ellie Kools & Alana van Hees
De burgemeester deelde mee dat men druk bezig
is met de aanbesteding vh gemeentehuis en dat
de medewerkers vd oude Rabobankgebouw al tijdelijk overgegaan zijn naar de 1e verdieping van
het ‘nieuwe’ Rabogebouw. Eind september zullen
de medewerkers van het gemeentehuis verhuizen
naar het oude Rabobankgebouw. Dan start men
snel met de verbouwing vh gemeentehuis. Dit zal
zeker voor overlast zorgen. En Zoals ONPL vreest:
heel veel geld gaan kosten.
De economische ambitie West-Brabant stond ook
op de agenda. Het raadsvoorstel suggereerde dat
er een nieuwe samenwerking van 19 gemeentes
opgestart is, dat aangeeft op welke wijze het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant kan
worden versterkt. De economische speerpuntsectoren zijn: (1) agrofood/biobases economu, (2)
high tech maintenance, (3) logistiek (4) kennisdiensten. Men wilde hier graag een vijfde speerpunt aan toe voegen, namelijk de vrijetijdseconomie. Wij van ONPL hebben naar voor gebracht dat
we een ‘deja vu’ kregen toen we het document lazen. Immers in 2013 is de Strategic Board Delta Region opgericht met als voorzitter Daan van Doorn
(ex-directeur dumeco) Ook deze organisatie had
hele mooie doelen. Exact dezelfde als welke nu
beschreven staan in het ambitiedocument van de
Economische Ambitie West-Brabant. Volgens wethouder de beer had de Strategic Board toendertijd
veel te hoge ambities. Vandaar dat er nu een soort
van afgeslankte vorm gepresenteerd wordt. We
hebben de wethouder meegegeven dat:
- We in dit document het versterken van de kleinere ondernemers missen.
- De focus veel te veel op hele grote bedrijven ligt
(denk hierbij aan de Efteling, de Beekse Bergen,
Ardo).
- Dat we ook akkoord zijn om de vrijetijdseconomie toe te voegen mits deze de land- en tuinbouw
niet in de weg zitten.
- Dat we grote vraagtekens hebben bij het financieren van deze organisatie. Immers de provincie
wil een deel betalen maar eist van de gemeentes
een cofinanciering van ten minste 65%.

UPDATE WEBSITE
Momenteel zijn we druk bezig met het updaten
van onze website. Deze was namelijk alweer een
beetje verouderd..
Om de website zo recent mogelijk te houden,
willen we jullie vragen de meest recente foto van
jezelf te mailen naar liekemichielsen@live.nl

RONDE 12 SEPTEMBER
Door: Lieke Michielsen & Bertha Antonissen-Vis
Tijdens de ronde van 12 september jl. kwam
tijdens het agendapunt ‘insprekers’ een bewoner
uit de Veldstraat aan het woord. Zijn kampen al
langer met de mening dat de Veldstraat niet veilig
is, o.a. Door de bus die er sinds december rijdt,
het vele verkeer, de chicanes en de klinkers. Ook
vonden ze de communicatie vanuit de gemeente
erg slecht. Tijdens de inspraak vertelde dhr Jakobs
dat de communicatie inmiddels geweldig was verbeterd sinds de aantreding van wethouder Kok. Hij
is nu samen met de Veldstraat bewoners aan het
zoeken naar een tijdelijke oplossing, tot de Molenstraat klaar is.Ook werden er tijdens agendapunt
8 zes scenario’s (terug te vinden in de stukken op
de site van gemeenteraadzundert.nl) voorgelegd
waaruit we mochten kiezen. ONPL wil zoveel mogelijk vrijheid voor bewoners en ondernemers in
het buitengebied en heeft daar dus ook de best
passende scenario’s bij gekozen (scenario 1 en 6).
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BERICHTJE VAN DE VOORZITTER
Achterban: laat je horen!
Door middel van dit stukje wil ik me richten tot al
diegenen die zich willen rekenen tot de achterban
van ONPL. Een achterban hebben betekent dat er
een groep is die als steun, toeverlaat én klankbord
fungeert voor de
‘gezichten’ van ons ONPL, de fractieleden. Zij
vertegenwoordigen ONPL in de gemeenteraad.
ONPL is daar de grootste oppositiepartij en dat
betekent dat ‘wij’ onze stem luid en duidelijk zullen en kunnen laten horen als daar aanleiding voor
is. Daarvoor is de mening van U als achterbanlid
voor de fractie erg belangrijk. Met de
reacties en feedback van U allen gaan ze gesterkt
de discussies en debatten met de andere fracties
aan. Zo slepen we principiële kastanjes uit het
vuur.
Elke maand organiseren we een achterbanbijeenkomst, voorafgaande aan de ronde, hét moment
voor
informatie-uitwisseling én jullie input!
LiekeMichielsen stuurt daar aan voorafgaand altijd een uitnodiging. Wij zien en horen U graag de
volgende keer(weer) in ‘Het Anker’. Met andere
woorden: “Laat je horen!!! en tot ziens”.
Rinse Kooistra
Voorzitter

VEEGPLAN
Naast de aanpassingen van ons bestemmingsplan
buitengebied die de eigen gemeente betreft worden in dit plan tevens zinsneden aangebracht als
gevolg van stemmingen in onze provincie van 8 juli
2017. In het kort: het betreft regelgeving m.b.t.
intern salderen bij niet grondgebonden bedrijven
die gepland stond voor 2028 welke naar voren gehaald dient te worden naar 2022, met daarbij nog
extra regels als stalderen (alle meters gebouw wat
erbij komt dient voorafgaand aan die “uitbreiding” gecompenseerd te worden door 110% aankoop van leeggekomen stallen die tot 3 jaar voor
17 maart 2017 nog aantoonbaar in bedrijf waren).
ONPL is het hier beslist niet mee eens en vragen
dan ook met klem deze wijzigingen nog niet op te
nemen in die veegplan: als je rood staat, kun je
niet groen doen. Hoe graag je het ook zou willen..
Dit onderwerp zal als agenderingsverzoek
ingediend worden, zodat dit een agendapunt
wordt in een van de volgende rondes. Zo kan ONPL
duidelijk maken wat wij ervan vinden. Ook je mening/woordje hierover kwijt? Kom dan zeker naar
de volgende achterban vergadering(en)!

GEEN NIEUWSBRIEF?
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