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STEMMEN OP 20 MAART 2019!
Zoals jullie weten kunnen we op 20 maart weer stemmen voor de 
Waterschapsverkiezingen en de Provinciale statenverkiezingen. 
Iedere stem telt, dus ONPL raadt zeker aan te gaan stemmen! 
Ook onze eigen Johan Vissers is verkiesbaar voor de 
Waterschapsverkiezingen. Hij staat op lijst 4 (West-Brabant 
Waterbreed), nummer 12. 

RONDE VERGADERING 26 FEBRUARI 2019
Op 26 februari vond de ronde vergadering plaats. Deze werd 
bijgewoond door raadsleden Jos en Ellie. Onderwerpen als 
‘Instellen van jeugdraad en jeugdburgemeester’, ‘Vitaal 
buitengebied’ en ‘Aanwijzing afgevaardigde Commissie 
Vestiging Business Centre Treeport’ stonden op de agenda. 
Voor ONPL dus erg interessante onderwerpen. Het onderwerp 
‘Vitaal Buitengebied’ werd afgetrapt met een presentatie over 
het plan van aanpak van de VAB’s. Hierin werd gepraat over 
concrete pilots op casusniveau, pilot omgevingsvisie en het 
instellen van een VAB-loket. ONPL is erg tevreden over het feit 
dat wethouder Kok de handen uit de mouwen steekt en aan de 
slag is gegaan met het maken van een plan van aanpak m.b.t. 
de VAB’s.
Het instellen van een jeugdraad en een jeugdburgemeester is 
een initiatief van D66 en VVD. ONPL vindt het erg belangrijk dat 
de jeugd de kans krijgt om mee te denken over hoe het gaat 
in onze gemeente en wat verbeterd kan worden. Toch was het 
voorstel wat er lag naar onze, en naar meerdere meningen, 
nog niet helemaal zoals iedereen het graag zou zien. Daarom 
is besloten om VVD en D66 met een aangepast voorstel naar de 
raad te laten komen.
Ten slotte werd het onderwerp ‘Aanwijzing afgevaardigde 
Commissie Vestiging Business Centre Treeport’ besproken. In 
het voorstel stond dat wethouder De Beer namens de gemeente 
Zundert de afgevaardigde van de gemeente Zundert zou worden. 
ONPL kon hier nog geen positief advies over geven, omdat we 
graag een kandidaat zouden zien met kennis en ervaring van 
de agrarische sector in het algemeen en met de boomteelt in 
het bijzonder. Ook vinden we een onafhankelijke positie van 
de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze commissie heel 
belangrijk. Daarnaast vinden we ook de communicatie tussen 
de afgevaardigde en de raad erg belangrijk en die was tot nu 
toe nog niet optimaal..

MODERNISERING STATUTEN ONPL
Ondernemend Platteland of kortweg ONPL is voortgekomen 
uit de Vereniging “Agrarische Belangen Groepering Zundert”, 
een belangenvereniging voor de plattelandsgemeenschap 
welke opgericht is in 1989. Door de jaren heen is er het één 
en ander veranderd in en om de verenigingen dan hebben 
we het niet alleen maar over de naam. Om de veranderingen 
recht te doen is er door het bestuur de afgelopen maanden 
gewerkt om de statuten en huishoudelijk reglement in een 
moderner jasje te gieten. Om genoemde documenten straks te 
kunnen formaliseren bij de notaris is voorafgaande goedkeuring 
nodig van de leden van de vereniging tijdens een algemene 
vergadering. De algemene vergadering wordt gehouden in de 
tweede helft van april. Tijdens deze vergadering doet het 
bestuur ook een voorstel voor de hoogte van de contributie. U 
ontvangt uiterlijk 2 weken voor de vergadering een uitnodiging 
met de documenten. Het bestuur rekent op een goede opkomst!
Namens het bestuur, 
Rinse Kooistra (voorzitter)

RAADSVERGADERING
Op 12 maart was het tijd voor de raadsvergadering. D’66 en VVD 
kwamen in de raad met een voorstel om nog geen procedure, 
regels of een verordening vast te stellen met betrekking tot 
een jeugdraad en jeugdburgemeester, zodat de jeugd de 
kans krijgt dit zelf vast te stellen. Hierdoor hoefde de raad 
alleen groen licht te geven voor het starten van het proces 
rondom jeugdparticipatie. Hier kon ONPL natuurlijk groen licht 
voor geven. Voor het onderwerp ‘Aanwijzing afgevaardigde 
Commissie Vestiging Business Centre Treeport’ had ONPL een 
motie opgesteld met betrekking tot de communicatie. (Deze 
motie vind je in de bijlage van de e-mail of op zundert.
notubiz.nl). Dit om onze wens over de communicatie tussen 
de afgevaardigde en de raad kracht bij te zetten. Helaas werd 
deze motie afgewezen, maar stemden we alsnog, met een 
stemverklaring, in met het voorstel. 

Op vrijdag 8 maart woonde Piet namens ONPL de ‘bijeenkomst 
met CDA Staatssecretaris Raymond Knops’ bij. Na een 
voorstelling van de panelleden, brachten de panelleden enkele 
punten in. Deze punten hadden betrekking tot de samenwerking 
internationaal (vooral het GMOverschil met België), meer 
ruimte voor de TOV’s en arbeidskostenverschil met België,  
milieuproblemen en de omgang hiermee over de grenzen en 
ten slotte kwam ook het verschil van beleid huisvesting van 
verschillende gemeenten aan bod. Ook kwam deze avond de 
samenwerking met het waterschap en het belang van gietwater 
aan de orde. Constatering van de avond was dat alle EU-regels 
overal gelijk zijn, maar de uitwerking en uitvoering per land 
totaal verschillend zijn.

BIJEENKOMST MET STAATSSECRETARIS CDA

De dorpsraden van Klein-Zundert, Wernhout, Achtmaal en 
Rijsbergen organiseerden samen met gemeente Zundert, 
Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant 
4 bijeenkomsten welke onderdeel zijn van de pilot Vitaal 
Buitengebied Zundert. Jos en Ellie hebben alle 4 de avonden 
bezocht. Ook Ado, Bertha en Piet waren zo vaak als mogelijk 
aanwezig. Alle avonden mochten rekenen op een grote opkomst. 
Na een plenaire inleiding over agrarische leegstand, (VAB’s) 
klimaatverandering, vergrijzing en de omschakeling naar 
duurzame energie ging men in groepen uit elkaar en nam men 
plaats bij de thematafels. Daar is stevig gediscussieerd over de 
toekomst van ons buitengebied. Opvallend was wel dat heel veel 
mensen verwacht hadden te horen wat er mogelijk is met hun 
leegstaande gebouwen. Daar is op deze avonden geen oplossing 
voor geboden. Het enige wat men op dit moment kan doen is 
zich melden bij het VAB-loket dat door de gemeente geopend 
is. Iedereen die een mailadres achter gelaten heeft, krijgt ook 
een terugkoppeling van deze avonden. ONPL is benieuwd hoe de 
gemeente straks verder wil gaan met de uitkomsten van deze 
avonden. Want dat er een vervolg moet komen is voor onze 
partij wel duidelijk

VAB   BIJEENKOMSTEN
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