NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2019
RAADSVERGADERING
Op dinsdag 3 december jl. was het tijd voor de maandelijkse
raadsvergadering. Tijdens deze vergadering werden er 4
onderwerpen inhoudelijk besproken. Met de onderwerpen
‘Richtlijnen gemeenschappelijke regelingen begroting
2021’, ‘3e bestuursrapportage 2019’ en ‘Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs’ kon ONPL instemmen. Ook
met de Motie Vreemd aan de Orde van de dag, ‘Bomenkap
Rucphenseweg’ van D66 kon ONPL instemmen. De reden
dat ONPL instemde was omdat wij het oneerlijk vinden
dat zowel onze gemeente als haar burgers zich moeten
houden aan de herplantplicht die geldt en de provincie
klakkeloos bomen zou mogen kappen. Met deze motie
wordt ook hen opgelegd de bomen te herplanten. Wel
heeft ONPL aan de motie toegevoegd dat deze bomen
teruggeplant dienen te worden langs de Rucphenseweg,
of anders in een natuurgebied.

FIJNE FEESTDAGEN!

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een
voorspoedig 2020!

INFOAVOND GVVP

Op dinsdagavond 10 december zijn Ellie, Jos, Lieke,
Guido en Johan samen met andere raads- en burgerleden
aan de slag gegaan met het Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan (GVVP) en het Integraal Beheerplan
Openbare Ruimte (IBP-OR). Aan de hand van twee
werksessies konden we de huidige- en gewenste situatie
op deze gebieden in kaart brengen. Het was een leuke en
leerzame avond.

> Guido en Johan tijdens de infoavond GVVP

RONDEVERGADERINGEN
Dinsdag 17 december werd de rondevergadering
waargenomen door Ellie en Piet. Op de agenda stonden
de onderwerpen ‘Aanpassen Noordelijke entree centrum
Zundert’, ‘Vaststellen ambitieniveau klimaatadaptatie
en duurzaamheid voor de openbare ruimte’ en
‘Omgevingsvisie gemeente Zundert’. Bij het laatste
onderwerp werd er een plan van aanpak voorgelegd en
voorgesteld om hier een panel voor op te richten. Vanuit
ONPL zal ook zeker iemand deelnemen aan dit panel. Bij
alle drie de onderwerpen kon ONPL positief adviseren.
Op woensdag 18 december waren het Jos en Guido die
de rondevergadering waarnamen. Bij het onderwerp
‘Reglement van Orde gemeenteraad’ kon ONPL ook
positief adviseren. Het onderwerp ‘Bestuursopdracht
toekomstbestendige sportaccommodaties’ stond ook
op de agenda. Hierover hoefden we echter nog niet te
adviseren, enkel te opiniëren. ONPL heeft de voorkeur
voor een scenario waarbij gebruik wordt gemaakt van
‘eilanden’, waarbij accommodaties worden ingezet voor
meerdere sporten en samenwerking wordt gestimuleerd.
Een mooi voorbeeld hiervan vindt ONPL schietvereniging
St. Cornelius die een prachtige accommodatie hebben
gerealiseerd op het sportcomplex van V.V. Achtmaal.

NIEUWJAARSBORREL IN EEN NIEUW JASJE
Ieder jaar organiseert ONPL een nieuwjaarsborrel voor
haar leden. In 2020 wil ONPL eens iets anders doen. Daarom is er bedacht om een barbecue te organiseren in de
zomer van 2020. Uitnodiging hiervoor volgt uiteraard nog!

ACHTERBANVERGADERING JANUARI
Op maandag 20 januari a.s. vindt onze maandelijkse
achterbanvergadering weer plaats. Deze zal gehouden
worden bij Café ‘In Den Anker’ (Rucphenseweg 35 te Zundert) om 20.00 uur.

