
NIEUWSBRIEF

APRIL 2019
BIJEENKOMSTEN
26 maart is Ellie naar een bijeenkomst van Stichting bij Anna 
geweest. Zij willen een duurzame oplossing zoeken voor 
een goed functionerend park. Dat is de gemeenschappelijke 
intentie en ambitie die stichting Bij Anna en Dorpsraad Klein 
Zundert hebben uitgesproken. Maandelijks vindt er overleg 
plaats waarbij onder meer wordt gesproken over de tijdelijke 
invulling van het park. Bovendien vinden er gesprekken plaats 
om tot een stip op de horizon te komen voor een stadspark. 
De stichting heeft deze avond hun visie voor de toekomst 
toegelicht. 

Op 27 maart was er in de Berk een bijeenkomst over het 
voorstel van de jeugd om een playground te realiseren. Jos is 
hierbij aanwezig geweest.

29 maart zijn Jos en Ellie met de gemeenteraad en het college 
op excursie geweest naar Sluis. We werden gastvrij ontvangen 
door het voltallige college. Zij verzorgden interessante lezingen 
en we kregen rondleidingen door Sluis, het Belfort en casino 
Admiraal.

3 april is Ellie naar een bijeenkomst in het Kouterhof geweest. 
Deze was georganiseerd door de cultuurwerkgroep van onze 
gemeente. De bedoeling is om een cultuurplatform op te 
richten. Soortgelijk als de PRET werkgroep die op dit moment 
goed draait.

Op 11 april was er een bijeenkomst bij de Sint Josefschool in 
Wernhout. Het ging daar over het vervangen van de brug naar 
Maalbergen en of er wel of geen tijdelijke fietsbrug geplaats 
wordt.

De vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester is 
volop bezig met het voeren van sollicitatiegesprekken. Ellie zit 
samen met alle fractievoorzitters in deze commissie. We hopen 
in juli de nieuwe burgemeester te kunnen installeren.

De ronde van 25 maart werd waargenomen door burgerleden 
Guido en Bertha. Deze avond stond vooral in het teken 
van ‘playground Wijk de Berk’. Wat eigenlijk een perfect 
jeugdinitiatief leek te zijn, bleek toch nog heel wat 
tegenstanders te hebben. Omwonenden van het veldje waar 
de ‘voebtalkooi’ zou komen, waren bang voor (wederom) een 
hangplek voor jongeren. ONPL verzocht, samen met andere 
partijen, aan de jongeren om eerst goed in gesprek te gaan 
met omwonenden en het dan het voorstel terug te laten komen 
in een volgende ronde. Volgens de partijen was het namelijk 
nog niet klaar voor beraadslaging. Echter is er toch door de 
wethouder besloten het in de raad van 9 april terug te laten 
komen.  
Tijdens de ronde van 26 maart, die raadslid Jos en burgerlid 
Marina waarnamen, was het het onderwerp ‘Aanvullend 
krediet inrichting multifunctionele vergaderzaal en atrium in 
het bestuurscentrum Markt 1’ wat voor veel discussie zorgde. 
Partijen, waaronder ONPL, waren verbaasd dat er nog eens 
€82.000 begroot moest worden, naast de 2,7 miljoen die de 
verbouwing van het gemeentehuis kost. De €82.000 euro 
was nodig voor de audiovisuele inrichting van het atrium en 
de multifunctionele vergaderzaal. Iedere partij vroeg zich 
af waarom het zoveel moest kosten, of er geen goedkopere 
mogelijkheden zijn en of er niet samengewerkt kon worden 
met plaatselijke partijen. Omdat de partijen het hier niet over 
eens konden worden met het college, ging ook dit voorstel met 
debat naar de raad.

VERKIEZINGEN MAART 2019
Op 20 maart waren de provinciale en de waterschapsverkiezingen. 
Johan Vissers en Bart Poppelaars waren kandidaten voor 
West Brabant Waterbreed. Johan en Bart hebben beiden veel 
stemmen binnen gehaald. Gefeliciteerd heren! 

> De raad in gemeente Sluis

ALGEMENE LEDENVERGADERING

RONDE VERGADERINGEN

Op 16 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats. Om 20.00 
uur gaan we van start bij Cafe ‘In den Anker’. We bespreken 
deze avond o.a. de statuten en stellen door middel van het 
huishoudelijk reglement de lidmaatschapbedragen vast. We 
hopen jullie deze avond allemaal te zien! 

De raad vond plaats op 9 april. Tijdens deze raad vroeg Jos 
een interpellatie debat aan. De reden hiervoor was de plaatsing 
van de bloembakken in de Berk. ONPL heeft van buurtbewoners 
opgevangen dat zij het niet eens zijn met de plaatsing van de 
bloembakken en zien, net als ONPL zelf, eerder een onveilige 
situatie dan een veilige. Helaas waren niet alle partijen het 
hier mee eens en velen vonden het onnodig om er iets aan te 
veranderen. 
Wat betreft het onderwerp ‘Aanvullend krediet inrichting 
multifunctionele vegaderzaal en atrium in het bestuurscentrum 
Markt 1’ waren bijna alle partijen het eens: We hadden het 
liever anders gezien, maar we hebben een goed geluidssysteem 
nodig, dus kunnen we niet anders dan positief instemmen. 
Tijdens de raad bleek dat het onderwerp ‘playground Wijk de 
Berk’ voor nu alleen bedoeld was om een soort ‘startschot’ 
te geven om aan de slag te gaan met het initiatief van de 
jongeren.  Om deze reden konden alle partijen, behalve OPZ, 
toch instemmen, met het dringend advies om ook te kijken naar 
alternatieve locaties en in gesprek te gaan met omwonenden 
van die locaties. 

RAADSVERGADERING


