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Op 10 en 11 september vonden de rondevergaderingen plaats.
De vergadering van 10 september werd waargenomen door Jos
en Bertha. Deze avond werd o.a. de gebiedsvisie De Roskam
Zundert, Actieplan n.a.v. onderzoeksrapport Berenschot
Grip en sturing op Regio West-Brabant en Vaststellen van het
bestemmingsplan Ettenseweg 103 te Rijsbergen besproken.
Met alle drie de onderwerpen konden wij, en alle andere
partijen, positief instemmen. Wel vroegen we of er over het
onderzoeksrapport Berenschot Grip en sturing op Regio WestBrabant een beeldvormende raadsbijeenkomst georganiseerd
kon worden. Tenslotte werd het onderwerp Beleidsdocumenten
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019-2023 besproken.
Hierbij vroegen wij nog extra aandacht te besteden aan de
aanrijtijden van de ambulance en brandweer naar Achtmaal en
Wernhout. Er moet nog een stilgestaan worden bij de impact
van de verplaatsing van de brandweerpost.
De vergadering van 11 september werd waargenomen door
Lieke en Johan. Tijdens deze vergadering kregen we een
presentatie m.b.t. de onderwijshuisvesting. Hierbij werden we
geïnformeerd over de status van alle schoolgebouwen in onze
gemeente, de financieringsopties voor nieuw- of verbouw en
de fases/uitkomsten van het SPOZ onderzoek. Daarnaast stond
ook de 2e Bestuursrapportage op de agenda en het vaststellen
Duurzaamheidsvisie (Position paper) gemeente Zundert.
Ondanks we bij beide onderwerpen wat opmerkingen/vragen
hadden, konden we positief instemmen. Als laatste werd ook het
agendapunt Zienswijze begrotingswijziging gemeenschappelijke
regeling West-Brabants Archief unaniem positief geadviseerd
door alle partijen.

SCHOUWEN

Op zaterdag 7 en woensdag 11 september vond het schouwen in alle kernen van onze gemeente plaats. Tijdens het
schouwen worden de wegen, fietspaden en het groen besproken: wat is het niveau van de weg? Is er veel onkruid?
Ligt er veel hondenpoep? Zijn alle borden goed leesbaar?
Dit waren vragen die ons o.a. werden gesteld. Zowel zaterdag als woensdag was onze partij vertegenwoordigd
om mee te kijken naar onze straten.

OP STAP MET NIEUWE BURGEMEESTER

Om kennis te maken met onze nieuwe burgemeester Joyce
Vermue plande onze fractie (Ellie, Lieke & Jos) op maandag
19 augustus een uitje met de burgemeester. Samen met haar
hebben we locaties bezocht die wij zien als voorbeelden voor
andere projecten in de gemeente, maar ook locaties waar nog
het een en ander kan gebeuren. We hebben aan de volgende
locaties een bezoekje gebracht: Sportaccommodatie Achtmaal
(mooie combinatie van voetbal & schietsport), Boomkwekerij A.
van Ostaayen (voorbeeld VAB project) en (Aardbeien)kwekerij
Kennis (uitstekende huisvesting van arbeidsmigranten). Om de
drukke, interessante dag af te sluiten, zijn we gaan eten bij De
Eetkamer in Wernhout. Het was een geslaagde dag!

> Bezoek aan boomkwekerij A. van Ostaayen

RAADSVERGADERING SEPTEMBER

Op 24 september vond de raadsvergadering plaats. Tijdens
deze vergadering werden de onderwerpen uit de ronde
besproken. Omdat alle agendapunten tijdens de ronde al
positief geadviseerd waren, konden we alle punten afhameren.
Er waren nog wel wat extra onderwerpen op de agenda gezet,
omdat er functies vrijgekomen waren i.v.m. het vertrek van
burgemeester Leny Poppe - de Looff en raadslid Lauran Geus.
Ook het vergaderrooster 2020 werd vastgesteld.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Op dinsdagavond 17 september was er een beeldvormende raadsbijeenkomst gepland over het Vitaal Buitengebied. Hier was onze voltallige fractie bij aanwezig. Er
werd gepraat over de uitdagingen, de doelen, de status
en de aanpak van het VAB-loket om het buitengebied vitaal te houden. Daarnaast werd ook verteld hoe het gaat
met de pilots op het Vitaal Buitengebied en wat hiervoor
nog de mogelijkheden zijn. Tenslotte werd er een uitgebreide vragenronde gehouden.
> Schouwen in Achtmaal

