ALGEMENE
BESCHOUWINGEN
2020-2023

Buitengebied Rijsbergen // Foto: Jolanda Vermeeren

INLEIDING

VOORWOORD
Het afgelopen jaar was een jaar van vernieuwing. Een nieuw ‘hart van Zundert’;
de Molenstraat, een nieuw gemeentehuis en niet te vergeten; een nieuwe burgemeester. Vernieuwing is dan misschien ook wel hét woord wat bij onze gemeente past. Samen denken we namelijk graag in vernieuwende manieren om
onze gemeente iedere keer weer een stukje beter te maken en dit dan het liefst
zo min mogelijk ten koste van onze inwoners. Daarom vindt ONPL het meer
dan belangrijk dat de woonlasten van onze burgers niet als financiële sluitpost
worden gebruikt bij de begroting. Helaas zien we dat dit nog te vaak het geval
is en ONPL weet zeker dat dit niet de ‘bestuurlijke ambitie’ van de Zundertse
gemeenteraad is. In de begroting wordt namelijk over ‘bestuurlijke ambities’
gesproken. ONPL hoopt hierbij dat er is uitgegaan van de bestuurlijke ambities van de gemeenteraad en niet van andere bestuursorganen van onze de
gemeente. In de algemene beschouwingen die nu voor u liggen, leest u in een
notendop de ambities van ONPL. Onze ambities zijn gebaseerd op het welzijn
van onze burger en samengesteld met gewoon boerenverstand. Want dat is de
kracht van ONPL: Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
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Corso Zundert // Foto: Malou Evers
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Gemeentehuis Zundert // Foto: Gemeente Zundert

BESTUUR

BESTUUR
a. Algemeen
• Wij ervaren het als positief dat er steeds meer gecommuniceerd wordt vanuit
het college naar de gemeenteraad.
• Wij vinden het spannend hoe de gemeente met krappe financiële kaders toch
de beloftes aan onze burgers waar kan maken, zonder dat de woonlasten van
onze inwoners als financiële sluitpost worden ingezet.
• Open en transparant werken is voor ONPL van groot belang.
• Te vaak liggen onderliggende stukken niet ter inzage of zijn ze alleen met veel
zoekwerk te achterhalen.
b. Bedrijfsvoering en organisatie
• Goede organisatie en betrokken werknemers zijn onmisbaar om taken goed
uit te kunnen voeren.
• Als gemeentebestuur moeten we een eigen koers durven varen, zonder ons
blindelings te laten leiden door landelijk en provinciaal beleid.
c. Bestuursopdrachten
• Wij zijn blij dat de bestuursopdracht communicatie afgewerkt is.
• De verlichting van het Juulpad is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie,
ondanks dat de burgers hier wel veel geduld voor moesten hebben.
• Storend vinden we het dat we continu teruglezen dat GVVP een bestuursopdracht zou zijn, maar de bestuursopdracht is toch duidelijk ‘Zuidelijke
Verkeersontsluiting’.
• We vinden het jammer dat er nog niet gestart is met de bestuursopdracht
Zuidelijke Verkeersontsluiting en dat hier nog geen budget voor vrijgemaakt is.
• We zijn blij dat er bij de bestuursopdracht Onderwijshuisvesting al heel wat
werk is verricht, ondanks er nog veel moet gebeuren.
• Wat betreft de vrijkomende agrarische bebouwingen moet er gedacht worden in mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Blijf meedenken met de burger.
• We zijn blij dat er goed onderzoek wordt gedaan naar de sportverenigingen in
onze gemeente. Echter moeten we oppassen dat het geen overkill wordt voor
de verenigingen. Blijf ook goed met verenigingen communiceren.
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Parc Patersven // Foto: Willems Makelaars

VEILIGHEID

INLEIDING

a. De veiligheid in onze gemeente
• Afspraken maken over de grensoverschrijdende criminaliteit met onze buren
(BENEGO).
b. Aandacht recreatieparken
• Onze recreatieparken moeten punt van aandacht blijven en het moeten
parken zijn waar we met z’n allen trots op zijn. De afgelopen jaren hebben we
hiervan geleerd en goed beleid hiervoor weggezet.
c. Verkeer
• We zien momenteel hele drukke verkeersstromen met name vanaf
Molenstraat- Prinsenstraat richting rotonde Beeklaan. We vragen ons dan ook
af wanneer we hiervan exacte cijfers gaan zien om dit goed in beeld te hebben.
• Verkeersbelemmerende maatregelen in onze centrumwegen d.m.v. paaltjes
en bloembakken zien wij in uitwerking eerder onveilig dan veilig, vooral gelet
op fietsers die deze obstakels vaak moeten ontwijken op onveilige wijze.
• Het verbod van vracht- en landbouwverkeer m.u.v. aantoonbare bestemming
met uitgezonderd de Molenstraat zien wij als een overbodig en geldverkwistende
maatregel, vanwege het feit dat tractoren echt niet voor hun plezier en gemak
door deze straten rijden. Beleid wat is ontstaan ten tijde van het reconstrueren
van diverse centrumwegen.
d. Bereikbaarheid hulpdiensten
• Aanrijtijden ambulance en brandweer worden niet gehaald en zullen er in de
toekomst voor Achtmaal, Wernhout en Patersven zeker niet beter uit gaan zien.
Dit door het verplaatsen van de brandweerkazerne. ONPL vindt dit zorgelijk.
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ECONOMIE & INNOVATIE
a. Business Centre Treeport
• We zijn blij dat het bestemmingsplan vastgesteld is en ook grotendeels al in
de uitvoeringsfase zit. Ook zijn we blij dat we als gemeente betrokken zijn in het
thematisch filter boomteelt.
• Wij zien de boomkwekerijen als één van de belangrijkste sectoren van onze
gemeente. We hopen echter wel dat de voortvarendheid er goed in wordt
gehouden.
b. Bedrijventerreinen
• We zijn blij te constateren dat onze bedrijventerreinen langzaam maar zeker
gevuld worden.
• Een belangrijke factor voor de invulling van bedrijventerreinen, en dan imet
name Beekzicht, vinden wij de zuidelijke verkeersontsluiting, om zo het terrein
toegankelijker te maken.
• Helaas zien wij nog steeds bedrijven vertrekken uit Zundert, we zouden graag
inzicht krijgen in de reden van vertrek.
c. (Belemmering) veehouderij
• Door snel veranderende regelgeving en een irreële te strakke houding vanuit
het rijk en provincie komen tal van veehouders onnodig in de problemen. Het
zou de gemeente Zundert sieren als zij zich meer inzet voor de veehouders in
Zundert.
• ONPL is ook van mening dat Zundert zich nog te veel laat leiden door diverse
overheidsberichten.
• Wij zijn blij met een landelijke actiegroep die het opneemt voor onze veehouderij. Wij zien het als plicht dat zij ondersteuning krijgen van de landelijke en
lokale politiek.
• Wij vinden het betreurenswaardig dat hier vanuit de gemeente Zundert weinig aandacht aan geschonken wordt en zij niet bereid is het voor onze Zundertse veehouders op te nemen bij de provincie.
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ZORG & SOCIAAL DOMEIN

INLEIDING

a. Wonen
• We zijn blij dat er in het Zundertse veel gebouwd wordt, maar we constateren
dat de kleine kernen daarin nog achterlopen.
• We vragen aandacht voor het bouwen voor verschillende doelgroepen uit
onze samenleving.
• Uitstroom jongeren uit onze gemeente is nog steeds hoog. Woningen bij
buurgemeenten zijn goedkoper.
b. WMO
• Eigen bijdrage voor gebruik van voorzieningen uit de WMO moeten zo laag
mogelijk gehouden worden.
• Wij vinden het jammer dat de dienstencheques vanaf 1 januari alleen
nog te verkrijgen zijn voor mantelzorgers en niet meer voor huishoudelijke
ondersteuning.
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Molenstraat // Foto: Funda

OMGEVING & MAATSCHAPPIJ
a. Herinrichting Molenstraat
• We zijn blij dat de Molenstraat weer bijna open is en dat
Zundert hiermee een mooi, toegankelijk centrum heeft.
b. GVVP
• Het is goed dat achterstallig onderhoud nu ingehaald wordt,
maar we hopen ook dat er toegezien wordt op de kwaliteit
van het onderhoud.
• Hiervan willen we graag gedetailleerde afspraken in beeld
hebben en houden om zodoende te kunnen meekijken naar
een kwalitatieve verbeterslag voor onze wegen en verkeer.
• Wel zien we in aanloop naar dit plan dat er inmiddels een
buurtschouw in alle kernen heeft plaatsgevonden.
• Jaarlijks regulier onderhoud wordt ook in deze begroting
meegenomen. Opvallend is dat er maar €5.449 gereserveerd
staat voor onze fietspaden terwijl we zien dat er voor Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) €56.460 begroot is. ONPL
zou dit liever omgekeerd willen zien: Meer geld voor jaarlijks
onderhoud van de fietspaden en minder voor de EVZ’s.
c. Onderwijshuisvesting
• We zijn blij dat de SPOZ ook begrijpt dat de mening van de
ouders het meest belangrijk is en dat er in iedere kern een
school hoort.
• We zijn tevreden met de uitgebreide onderzoeken die al
plaats hebben gevonden en de verschillende stakeholders die
hier in meegenomen zijn.
• Wij zijn van mening dat er in iedere kern een school hoort
en een IKC niet per se één gebouw hoeft te zijn, maar ook een
samenwerking kan zijn tussen meerdere gebouwen.
d. Tuinbouw/boomteelt
• Onze gemeente heeft het grootste aardbeienareaal van Nederland, namelijk 200 Ha. ONPL vindt het belangrijk dat deze
zich goed kan blijven handhaven in Zundert en pleit er dan
ook voor om deze sector voldoende ruimte te geven. Ook ten
aanzien van de door hun gebruikte hulpmiddelen als TOV’s.
• Een gelijke opmerking willen we in deze plaatsen voor de
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boomteeltsector. ONPL vindt het belangrijk dat deze ook voldoende mogelijkheden kan behouden ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling.
• Wij zijn het niet eens met de extra controles die OMWB
wenst uit te voeren bij boomkwekerijen.
• We zijn blij dat stakeholders als Treeport en Fruitport goed
samenwerken met Waterschappen en overheden.
e. Cultuur en Musea
• Wij vinden het jammer dat de begroting 2020 het idee wekt
dat er geen andere cultuurelementen zijn in Gemeente Zundert buiten Van Gogh.
• De totale kosten welke hiermee gepaard gaan betalen we
immers met z’n allen en wij vragen ons dan ook af of dit ook
een afspiegeling is van onze inwoners.

g. Sport
• Goed te lezen dat de accommodaties in goede staat zijn.
• Wij zien wel toekomst in een goede clustering van sporten
op bepaalde accommodaties.
• Gelden die uitgegeven worden aan bepaalde accommodaties moeten ook inherent zijn aan het aantal leden wat hiervan gebruik kan maken.
• Zelfbeheer zien wij - onder toezicht - wel als een winst, met
als opmerking; hoe groter de vereniging, hoe groter zelfbeheer zou kunnen plaatsvinden.

bij knelpunten moet in mogelijkheden gedacht kunnen worden.
• Fijn dat we bij de VAB’s focussen op maatwerk en dat de
vitaliteit van het buitengebied ook een focusgebied is, want
het flexibeler omgaan in met name het bestemmingsplan ten
aanzien van bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen is eigenlijk de simpele oplossing voor het gehele probleem van de
VAB’s. ONPL heeft een sterke voorkeur om dichter bij huis te
blijven en het gewoon in Zundert op te lossen. Dat heeft de
meeste kans van slagen.
i. Hondenbelasting
• Wij vinden de poepzakjes die de gemeente uitreikte naar de
betalers van hondenbelasting een mooi gebaar.
• Echter is er ook vraag naar meer prullenbakken en wij vragen hier dan ook aandacht voor.

h. Vitaal buitengebied
• Belangrijke stakeholders zoals ZLTO, Fruitport en Treeport
missen we te veel aan de voorkant van deze belangrijke opgave.
• De rollen van Treeport, Fruitport en de ZLTO zouden omgedraaid moeten worden met die van de Dorpsraden. Dorpsraden zouden eventueel adviserend kunnen zijn. (Dit komt ook
terug in andere projecten: zorg dat je de juiste stakeholders
betrekt bij een project).
• Bestaande agrarische bedrijven dienen voldoende uitbreidingsmogelijkheden te hebben op hun huidige locatie en
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FINANCIËLE STATUS/RISICO’S

FINANCIËLE STATUS/RISICO’S
• De kansinschatting dat Zundert schadevergoedingen/naheffingen krijgt van
Atero is toegenomen. Wij vinden het jammer dat we bestraft worden omdat we
het afval (te) goed gescheiden hebben.
• Alleen de Bestuursopdracht Zuidelijke Ontsluiting en Bestuursopdracht Sport
hebben in deze begroting een budget. Wij wensen ook budget voor de andere
bestuursopdrachten.
• Voor ons gaat er nog te veel geld naar cultuur en musea (samen €218.919) in
vergelijking met wat het oplevert (samen €17.090).
• De belastingdruk in onze gemeente is veel hoger in vergelijking met andere
gemeenten. ONPL ziet dit graag lager of gelijk aan andere gemeenten.

Gebroeders
Van Gogh // Foto: Addo Sprangers
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Corso Zundert // Foto: Malou Evers

NAWOORD

NAWOORD

Ondanks dat er veel vernieuwing is en er mooie projecten lopen in onze gemeente, blijft ONPL kritisch. We zijn er namelijk nog lang niet. We zijn al 1,5
jaar verder in onze nieuwe raadsperiode en op communicatie na zijn geen van
onze bestuursopdrachten is al gerealiseerd. Er zijn stappen gezet in de goede
richting, maar op sommige vlakken moet er nog veel gebeuren. We hopen dan
ook dat hier het komende jaar en de jaren erna hard aan gewerkt wordt. ONPL
zal hierbij altijd vinger aan de pols houden.
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