NIEUWSBRIEF
JANUARI 2019
NIEUWJAARSRECEPTIES
Op 11 januari vond zowel de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente, als die van onze eigen partij plaats.
Om 17.30 uur werden we in de Annakapel welkom
geheten door de burgemeester met haar jaarlijkse nieuwjaarswensen. Daarna volgde een gezellige
borrel. Om 20.00 uur was het tijd voor onze eigen
nieuwjaarsborrel bij café In den Anker. Het was
een gezellige, informele avond. Bedankt voor jullie
komst!

RONDE EN RAADSVERGADERINGEN AFGELAST
De ronde vergaderingen van 29 en 30 januari zijn
afgelast. Vermoedelijk zijn er geen onderwerpen
voor op de agenda, omdat de organisatie/college afwezig is geweest tijdens het kerstreces van
twee weken. Zonder ronde vergaderingen kan er
natuurlijk ook geen raadsvergadering plaatsvinden en is dus ook de raadsvergadering van 12 februari helaas afgelast.

OP BEZOEK BIJ DORPSRAAD WERNHOUT
Op donderdag 17 januari is de fractie van ONPL
in gesprek gegaan met dorpsraad Wernhout. Er
speelde, zoals de raad het zelf noemde, een
‘goed-weer-show’ in Wernhout. Dit is natuurlijk
altijd fijn om te horen! Wel hebben we besproken
wat er nog zou mogen verbeteren en waar we
volgens hen op moesten letten in de toekomst.
Dorpsraad Wernhout gaat goed nadenken over
woningbouw en de VAB’s in hun dorp. Het was
een fijn gesprek en we werden met open armen
ontvangen!

LIEKE VERTREKT NAAR PARIJS

RAADSVERGADERING
Op dinsdag 15 januari j.l. vond de raadsvergadering plaats. Het was een bijzondere avond, omdat
de ‘Herontwikkeling locatie Wernhoutseweg 135 en
135a te Wernhout (De Valk)’ op de agenda stond.
In de ronde werd kritisch gekeken naar het aantal
parkeerplaatsen, want zijn er dat wel genoeg? In de
raad werd met een memo van wethouder Kok duidelijk dat de juiste hoeveelheid parkeerplaatsen wordt
gehanteerd, zoals dat volgens de wet gesteld is. De
raad kon dus unaniem akkoord gaan met dit voorstel
en is blij met deze ontwikkeling voor Wernhout!

Zoals al eerder aangekondigd vertrekt raadslid
Lieke naar Parijs. Dit gaat gebeuren op 8 februari
a.s. Dat betekent dat de raadsvergadering op 15
januari j.l. haar (tijdelijk) laatste raadsvergadering was. In de raad van juli zal ze weer aanschuiven en in de tussentijd doet ze gewoon alles
mee vanuit Parijs. Je kunt haar dus gewoon nog
WhatsAppen en mailen. Mocht haar stem hard
nodig zijn, zal ze natuurlijk tussentijds terugkomen om mee te stemmen.

IN GESPREK MET WETHOUDER KOK
In het kader van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen
(VAB), woningbouw, Teeltondersteunende Voorzieningen (TOV), etc. zijn we als fractie van ONPL
in gesprek gegaan met wethouder Kok. Het was
een goed gesprek waarin we te weten zijn gekomen wat Kok voor Zundert wil gaan doen t.o.v.
deze ontwikkelingen.

