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TEKENINGEN NIEUWE BURGEMEESTER

Al enige tijd zijn we op zoek naar een nieuwe burgemeester. In deze zoektocht wil de gemeente(raad) onze
burgers zo veel mogelijk betrekken, zo ook de kinderen
op onze Zundertse basisscholen. Daarom werd er een
tekenwedstrijd georganiseerd, genaamd ‘Zo ziet mijn
gewenste burgemeester van Zundert eruit.’ Lieke mocht
op donderdag 31 januari de prijzen uitreiken aan de winnaars van Basisschool De Wegwijzer in Achtmaal.

BRUG AAN DE WILDERT

Op dit moment is de gemeente bezig om de brug aan de
Wildert te vervangen. De brug in Wernhout komt rond de
zomer aan de beurt. We kregen te horen dat er onrust
ontstaan is over het feit dat er geen fietsbrug geplaatst
zou worden tijdens deze werkzaamheden waardoor vele
kinderen kilometers om moeten gaan fietsen. We hebben
bij wethouder Kok navraag gedaan en het blijkt dat dit
nog niet beslist is. Dus we hebben bij hem de oproep gedaan om ervoor te zorgen dat onze kinderen tijdens deze
renovatie veilig naar school kunnen.

BUSINESS CENTRE TREEPORT (BCT)

Het nieuws dat er grote ontwikkelingen op komst zouden
zijn bij het Business Centre Treeport bereikte ons. Wij
hebben even gewacht of wethouder de Beer ons als raad
zou informeren hierover. Na een week hadden we nog
niets van hem vernomen en dus hebben we zelf bij de
wethouder navraag gedaan. Er blijkt dus inderdaad iets
aan de hand te zijn. Echter vond de wethouder het te
vroeg om de raad al te informeren. Wij hebben vriendelijk verzocht om ons op tijd mee te nemen en ons niet
met de rug tegen de muur te zetten wanneer het te laat
is en we niet anders kunnen dan ja zeggen.

CABARET AVONDEN GEMEENTE ZUNDERT

> Franske van Bedaf met de eerste prijs!

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST FINANCIËN
Op dinsdagavond 22 januari werd er een beeldvormende
raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp ‘Financiën’. Ellie en Lieke kregen samen met andere raads- en
burgerleden meer te weten over hoe de gemeente,
anders dan bedrijven, met haar geld om (kan) gaan. ONPL
hoopte deze avond goed zicht te krijgen op de financiële
status van gemeente Zundert en erachter te komen in
hoeverre er nog ruimte is voor het uitvoeren van de bestuursopdrachten (die we aan het begin van de
raadsperiode maakten), maar helaas kregen we dat die
avond niet te weten. Ondanks dat, was het een erg interessante avond!

LIEKE BLOGT
Ondertussen is ons raadslid Lieke alweer twee weken in
Parijs. Mocht je haar willen volgen in de komende maanden kan dat via liekeinparijs.home.blog.

ONPL heeft zich ook laten zien bij de Volle Maan avond
te Zundert en de Bonte Avond te Rijsbergen. Ook de
cabaretavond te Achtmaal staat op de planning om bezocht te worden. Feit is namelijk dat deze avonden bij
uitstek gebruikt worden om de politieke onderwerpen
uit te vergroten. Dus behalve veel gelachen te hebben,
zijn we ook veel te weten gekomen over wat er op dit
moment speelt in Zundert.

ACHTERBANVERGADERING MAART
De achterbanvergadering van maart is alvast gepland.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 20 maart 2019, om
20.00 uur in Café ‘In den Anker’ aan de Rucphenseweg 35.
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VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWINGEN (VAB)
Op 7 februari was er een bijeenkomst van dorpsraad Klein-Zundert bij café den Hoek. Jos en Ellie zijn
daar naartoe geweest. Grootste agendapunt was de leegstaande agrarische gebouwen. Wethouder Kok en
ambtenaar Marien Provoost gaven daar een presentatie over de VAB’s. Er werd tijdens deze avond door de
wethouder verteld dat er nog vier bijeenkomsten gepland staan, die de dorpsraden samen met gemeente
en waterschap gaan organiseren. Onderwerp: hoe krijgen we een vitaal platteland. Wij zijn van mening dat
de dorpsraden zeker een stem mogen hebben maar dat ons buitengebied primair voor onze ondernemers
bedoeld is. Dan zou het dus heel logisch zijn dat bijvoorbeeld ZLTO en Treeport hierbij betrokken worden.
Dit hebben we ook aangekaart bij de wethouder.
Donderdag 14 februari was er een bijeenkomst van ZLTO Zundert-Rijsbergen. Deze was ook bij café den
Hoek en ging ook over het VAB-beleid. Wederom een presentatie door de wethouder en ambtenaren. Ook
architectenburo Schoenmakers gaf er een presentatie. Veel aandacht is er besteed aan het afbreken van
leegstaande gebouwen in het buitengebied, terwijl er aan de bedrijven die willen groeien weinig aandacht
is besteed. Een punt wat volgens ons nog goed bij de gemeente onder de aandacht gebracht moet worden.
We willen immers voorkomen dat we straks een forenzen buitengebied overhouden.
Geplande bijeenkomsten VAB:
Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 - 22.00 uur. Je hoeft jezelf niet aan te melden.

MAANDAG 25 FEBRUARI 2019: Café-Zaal Schuttershof, Klein-Zundert
MAANDAG 11 MAART 2019: Eetcafé De Tijd, Rijsbergen
WOENSDAG 13 MAART 2019: Gemeenschapshuis Wierenbos, Wernhout
DONDERDAG 14 MAART 2019: MFA ‘t Gouwe Hart, Achtmaal

