
NIEUWSBRIEF

FEBRUARI 2020

OPENING BRANDWEERKAZERNE
Op zaterdag 8 februari werd de nieuwe brandweerkazerne 
aan de Hofdreef in Zundert geopend. Er werden 
verschillende toespraken gehouden door betrokkenen, 
waaronder onze burgemeester. Hierna vond buiten de 
officiële opening plaats en werd er geproost op het 
nieuwe gebouw. Wij hopen dat onze (vrijwillige) helden 
van de brandweer er een fijne werkplek aan hebben.

RONDEVERGADERING 18 FEBRUARI

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

ACHTERBANVERGADERING MAART

Tijdens de ronde van 18 februari jl., welke waargeno-
men werd door Jos en Johan, stond alleen het onderwerp 
‘Consultatie Contourennotitie RES* West-Brabant’ op de 
agenda. ONPL kon zich vinden in het voorstel, maar vond 
het ambitieniveau wel erg groot. Wat ONPL betreft mag 
er ook aandacht komen voor beleid t.a.v. zonneparken. 
Dat is er nu namelijk nog niet. Volgens ONPL zou dit goed 
op kunnen gaan bij aankomende saneringen in het bui-
tengebied. Eigenaren zouden namelijk met een moge-
lijke omzetting naar een zonnepark financieel voordeel 
kunnen halen.  Daarnaast gaven we aan dat er ook eens 
gekeken kan worden naar onbenutte warmte die vrijkomt 
bij het koelen van producten (door vriescellen) zoals bij-
voorbeeld bij Ardo en CLTV Zundert. 

*RES staat voor Regionale Energietransitie

RAADSVERGADERING
Dinsdag 11 februari was het tijd voor de raadsvergadering. 
Tijdens deze vergadering werd de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) besproken, waarop ook een motie en 
amendement ingediend waren. Met de APV kon iedereen 
instemmen. De motie van VVD, DorpsBelangen en D66 
kon door een meerderheid van de stemmen, waaronder 
die van ONPL, aangenomen worden. Deze motie verzocht 
het college de jongerenraad actief te betrekken bij het 
evenementenbeleid. Aangezien deze evenementen ook, 
of zelfs voornamelijk, jongeren als doelgroep hebben, 
was de insteek om hen d.m.v. de jongerenraad bij dit on-
derwerp te betrekken. Jongeren onder de 18 jaar hebben 
nog geen stemrecht en op deze manier kunnen ze toch 
meedenken als ze dit willen.
Het amendement dat werd ingediend door DorpsBelan-
gen, CDA, D66 en OPZ is ook aangenomen. Dit amende-
ment zorgde ervoor dat er een algeheel verbod op het 
oplaten van alle soorten ballonnen (dus ook wensballon-
nen, etc.) zou komen. Zowel ONPL als de VVD vinden dat 
dit onmogelijk te handhaven is en dus pasten de partijen 
hun amendement tijdens de vergadering aan. Hierdoor 
werd het ‘het georganiseerd oplaten van ballonnen’ in 
plaats van ‘het oplaten van ballonen’. Echter bleef het 
verbod voor het oplaten van wensballonnen in stand. Dit 
was reden voor ONPL om niet mee in te stemmen. Wij 
zien dat het oplaten van wensballonnen vaak gepaard 
gaat met een bepaalde emotie en dat het vaak gedaan 
wordt om een dierbare overledene te herinneren. Wat 
ons betreft mag het ontmoedigen van het oplaten van 
ballonnen wel, maar een verbod ging ons te ver. Naast 
ons stemden ook Lokaal Perspectief en VVD tegen.
Op de agenda stonden ook twee moties vreemd aan de 
orde van de dag. De eerste was ingediend door CDA en 
DorpsBelangen en ging over leegstand in het kernwinkel-
gebied. Hierin werd het college verzocht na te gaan den-
ken en te gaan praten over hoe leegstand in de kernwin-
kelgebieden tegengegaan kan worden. Het college gaf 
aan hier al mee bezig te zijn en daarbij te starten met 
Rijsbergen. Om dit onderwerp wat meer kracht bij te zet-
ten, werd  de motie door een meerderheid van de stem-
men aangenomen. Ook de tweede motie vreemd aan de 
orde van de dag van D66 werd aangenomen. Deze motie 
verzocht het college te gaan onderzoeken of er een ja/
ja sticker ingevoerd kon worden (naast de nee/nee stic-
kers die nu al op brievenbussen te vinden zijn).  Dit zou 
namelijk een hoop onnodige post en dus papier besparen.

> Brandweerlieden voor de kazerne (foto: Charles van Campenhout)
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De ronde van woensdag 19 februari jl. werd waargenomen 
door Ellie en Marina. Op de agenda stonden de onderwer-
pen ‘Aanpassen Noordelijke Entree Centrum Zundert 2.0’ 
en ‘Vaststellen Mobiliteitsvisie’. Bij het eerste punt kon 
ONPL positief instemmen. Wel gaven we aan het jammer 
te vinden dat dit project niet aanbesteed werd aan een 
lokale ondernemer. We hebben ervoor gepleit om in fase 
2 van dit project het werk wél te gunnen aan een lokale 
ondernemer. Ook met het onderwerp ‘Vaststellen Mobili-
teitsvisie’ kon ONPL positief instemmen. Echter wel met 
de kanttekening dat er dringend gekeken moet worden 
naar de zuidelijke verkeersontsluiting. Bedrijventerrei-
nen zijn wat ONPL betreft nog te slecht ontsloten, wat 
zorgt voor veel vrachtverkeer in de woonwijken.

RONDEVERGADERING 19 FEBRUARI
Zowel Ellie als Lieke nemen deel aan panels die speciaal 
zijn opgericht voor raads- en burgerleden. Al een aantal 
maanden bestaat het panel sociaal domein, waar Ellie 
aan deelneemt. Deze maand is er een nieuw panel bijge-
komen: panel omgevingsvisie. Hier neemt Lieke deel aan. 
Door deel te nemen aan deze panels, houden we vinger 
aan de pols op deze gebieden en kunnen we meepraten 
over deze onderwerpen. 

PANELS

Ieder jaar bezoekt ONPL de Bonte Avond in Rijsbergen. 
Ook dit jaar waren er vele leden de geweldige, grappige 
show wezen bewonderen. Dat er 10 voorstellingen hele-
maal uitverkocht waren, was meer dan terecht. We heb-
ben ontzettend gelachen!

MAUWAVOND ACHTMAAL
De week voor carnaval kruipen ze in Achtmaal weer de 
ton in voor een leutig avondje ‘mauwen’ (tonpraten). We 
hebben mogen genieten van maar liefste zes mauwers. 
Het was een vermakelijke avond!BONTE AVOND RIJSBERGEN

> De prins van het Aopelaand trapt de bonte avond af. > Jan Michielsen als cupido tijdens de mauwavond.

Tijdens het boerenprotest van 19 februari op het Koekamp 
in Den Haag waren wederom leden van ONPL aanwezig. 
De actiedag werd georganiseerd omdat er nagenoeg niks 
is gedaan met het stikstofplan van het Landbouw Collec-
tief. De dag is rustig verlopen en ONPL is natuurlijk weer 
trots op de boer!

BOERENPROTEST 19 FEBRUARI

Op 6 februari vond de jaarlijkse infoavond van dorpsraad 
Klein-Zundert plaats. ONPL was hierbij aanwezig. Tijdens 
deze avond kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan 
bod: Toekomst van de school, Vitaal Buitengebied, As-
sortimentstuin, woningbouw Weidepracht, Ruimte voor 
Ruimte, locatieontwikkeling De Bruijn (woningbouw), 
zon- en windenergie en het GVVP. Kortom: een interes-
sante avond!

INFOAVOND DORPSRAAD KLEIN-ZUNDERT


