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BEGROTINGSRAAD
Op dinsdag 5 november vond de jaarlijkse begrotingsraad 
weer plaats. Met een druk programma van 15:30 - 23:00 uur 
was de Zundertse raad wel even zoet. De vergadering werd 
afgetrapt met pitches van iedere partij. ONPL gebruikte 
dit jaar de 5 minuten niet om te praten over wat ONPL wil 
bereiken de komende 3 jaar, maar om in te zoomen op wat 
er nú speelt en nu zo urgent is: de problematiek rondom 
boerenbedrijven, die de overheid veroorzaakt heeft. Wil 
je deze pitch zien? Bekijk dan zeker even deze video! De 
vergadering vervolgde zich met 7 hoofdthema’s van de 
begroting die bediscussieerd werden. Na een eetpauze 
gingen we verder met het bespreken van alle moties en 
amendementen en werden deze in stemming gebracht. De 
motie ‘Beheer openbare ruimte Herplantplicht bomen’, die 
ONPL samen met OPZ indiende, werd unaniem aangenomen. 
De avond kon positief afgesloten worden met een begroting 
die door alle partijen werd ondersteund. 

RONDEVERGADERINGEN

BIJEENKOMSTEN

Jos en Marina deden samen de rondevergadering van 19 
november. Tijdens deze vergadering werden er een aantal 
verordeningen en richtlijnen besproken. ONPL kon met alle 
onderwerpen positief instemmen. 
De ronde op 20 november werd waargenomen door Ellie 
en Alana. Met de onderwerpen ‘3e bestuursrapportage’, 
‘Vaststellen leges en belastingverordeningen 2020’, ‘Opdracht 
accountantscontrole boekjaar 2019’ en ‘Controleprotocol 
2019’ kon ONPL positief instemmen. Daarnaast stonden 
ook de onderwerpen ‘Intergraal Huisvestingplan Onderwijs’ 
en ‘Locatieonderzoek’ op de agenda. Deze onderwerpen 
vergde enige discussie. Vele partijen vinden de locaties van 
basisschool de Zonnebloem en basisschool Anna de meest 
geschikte locaties voor een nieuw IKC in Zundert. ONPL 
ziet dit juist als de minst geschikte locaties. Wij geven 
namelijk de voorkeur aan locatie Onder de Mast of locatie 
De Tuinderij, in verband met de vele beschikbare vierkante 
meters oppervlakte en de centrale ligging. Daarnaast 
blijven wij bij ons standpunt dat in iedere kern een school 
hoort, dus ook in Klein Zundert. Tenslotte werd er tijdens 
de vergadering uitleg gegeven over de brief die Buurtschap 
Laarheide naar de raad heeft gestuurd m.b.t. de voortgang 
van de verplaatsing van hun bouwlocatie. Wij zijn blij dat de 
wethouder hun signaal netjes opgepakt heeft en we zullen 
vinger aan de pols houden, opdat er binnen een maand 
duidelijkheid is.

Op maandag 9 december a.s. vindt onze maandelijkse ach-
terbanvergadering weer plaats. Deze zal gehouden worden 
bij Café ‘In Den Anker’ (Rucphenseweg 35 te Zundert) om 
20.00 uur.

ACHTERBANVERGADERING DECEMBER

Op dinsdag 26 november hadden we een beeldvormende 
raadsbijeenkomst waarbij we op bezoek gingen bij een 
Proefdrugslab. We werden door de politie meegenomen in 
de (onder)wereld van xtc-labs en hennepkwekerijen. Dit 
aan de hand van een rondleiding en een echte casus waarbij 
Lieke hulpagent mocht zijn. De dag erna, op woensdag 27 
november, hadden we een extra beeldvormende raadsbij-
eenkomst gehad m.b.t. de Regionale Energiestrategie (RES). 
Daarnaast werden we ook geïnformeerd over het toenemen-
de probleem van wateroverlast en hittestress in gemeente 
Zundert en hoe we dit mogelijk tegen kunnen gaan. 

INFOAVOND DORPSRAAD ACHTMAAL
Op 13 november was ONPL aanwezig tijdens de infoavond 
Dorpsraad Achtmaal/ Buurtpreventie. Deze avond stond in 
het teken van onderwerpen als het aanleggen van glasvezel, 
kennismaking met de nieuwe burgemeester en in gesprek 
met de wethouders. Ook werd bekendgemaakt dat er in 
Achtmaal 40 nieuwe (starters)woningen gebouwd zullen 
gaan worden. 

Het is bijna 2020 en dat betekent dat de jaarlijkse contri-
butie weer geïnd zal worden. Alle leden zullen in december 
via een e-mailbericht meer informatie hierover ontvangen.

CONTRIBUTIE

DAG VAN DE INWONER
16 november jl. was de ‘Dag van de inwoner’ in gemeente 
Zundert. Iedereen kon een kijkje nemen in het vernieuwde 
gemeentehuis en in gesprek met verschillende werknemers 
en stakeholders van onze gemeente. Het was een geslaagde 
dag waar ook wij van ONPL leuke gesprekken hebben ge-
voerd met de inwoners.

> Veel interesse voor het vernieuwde gemeentehuis.

https://www.youtube.com/watch?v=eHQtz0Ng1yU&t=1s

