NIEUWSBRIEF
JANUARI 2020
KENNISMAKING BURGEMEESTER
Op dinsdag 7 januari kregen alle burgerleden van de
gemeente Zundert de kans om kennis te maken met onze
nieuwe burgemeester. Piet en Johan, twee van onze
burgerleden, grepen deze kans aan en zijn op de uitnodiging
ingegaan. Het was een erg leuke, informele avond.

KWEKERIJENLOOP
Op zondag 26 januari was het tijd om onze wandelschoenen
weer eens uit de kast te halen voor de jaarlijkse
kwekerijenloop. ONPL is erg enthousiast over deze
wandelroute welke een klein kijkje geeft ‘in de keuken’ van
onze boomkwekers, waar wij als ONPL natuurlijk erg trots
op zijn!

RAADSVERGADERING
Dinsdag 14 januari vond de raadsvergadering plaats. Deze
avond hebben we, zonder debat, de onderwerpen ‘Reglement van Orde gemeenteraad per 1-1-2020’ en ‘Aanwijzen
griffier, 1e en 2e locogriffier’ vastgesteld. De onderwerp
‘Vaststellen ambitieniveau klimaatadaptatie en duurzaamheid voor de openbare ruimte’ en ‘Omgevingsvisie gemeente
Zundert’ konden na kort debat ook vastgesteld worden. Tijdens de rondvraag heeft ONPL nog een vraag gesteld m.b.t.
de prijsverhoging van de blauwe zakken. Het nieuwsbericht
hierover lees je hier.

PUBLIEKSAVOND VITAAL BUITENGEBIED
21 januari heeft de gemeente een publieksavond Vitaal
Buitengebied Zundert georganiseerd in CultureelCentrum De
Schroef. De avond was leuk ingevuld en gaf kennis over hoe
je je kunt aanmelden voor een VAB-locatie en welke persoon
over welk gebied gaat. De avond was erg druk bezocht.

RONDEVERGADERING 28 JANUARI
Tijdens de ronde van 28 januari, welke waargenomen werd
door Ellie en Guido, stonden de onderwerpen ‘Algemene
plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020’ en ‘Peilen grondhouding raad m.b.t. kansspelenbeleid’. Het onderwerp ‘Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert
2020’ gaat met debat naar de raad, omdat DorpsBelangen
graag een aanpassing in dit stuk zou zien, m.b.t. het verbieden van het oplaten van (helium)ballonnen. Wat ONPL
betreft is dit niet nodig, wij konden daarom ook positief
instemmen met de verordening zoals deze op de agenda
stond. Het onderwerp ‘Peilen grondhouding raad m.b.t.
kansspelenbeleid’ gaat met debat naar de raad, omdat nog
niet iedereen overtuigd is van een speelhal in Zundert. De
raads- en burgerleden hebben wat meer overtuigende informatie over nodig, om zo aan te kunnen geven wat ieders
grondhouding is ten opzichte van dit onderwerp. Om deze
reden zal er ook nog een opiniërende rondevergadering gehouden worden om ons als raads- en burgerleden wat beter
in te lichten over zo’n speelhal.
Het agendapunt ‘Aanpassen Noordelijke entree Molenstraat
Zundert’ is tijdens de vergadering van de agenda gehaald en
opgeschoven naar de ronde van februari, omdat dit agendapunt nog niet rijp was voor beraad.

> Laarzen zijn geen overbodige luxe tijdens de kwekerijenloop

OPENDAG ONS WEST BRABANT
Op zaterdag 18 januari bezocht Ellie namens ONPL de opendag van Ons West Brabant. Daar verwonderde ze zich over
hoe mooi en functioneel deze organisatie hun pand heeft
weten te maken. Het was erg leuk om de studio eens van
binnen te zien.

AFSCHEIDSRECEPTIE GEMEENTESECRETARIS
Donderdag 23 januari hebben we afscheid genomen van Guus
Broos als gemeentesecretaris van de gemeente Zundert. Om
16:00 uur waren alle (oud-)wethouders en raadsleden van de
gemeente Zundert, samen met burgemeesters, wethouders
en gemeentesecretarissen van andere gemeenten, welkom
in de Zundertse raadszaal voor een afscheidsreceptie.

RAADSWERKPLAATS
Jos, Lieke, Johan, Guido, Bertha en Piet waren aanwezig
tijdens de ‘raadswerkplaats’ op 29 januari jl. Tijdens deze
avond konden we verschillende workshops volgen welke betrekking hadden op de rechten van de raads- en burgerleden, hoe we het best gebruik kunnen maken van ons informatiesysteem en de sjablonen van raadsdocumenten. Het
was een leerzame avond!

ACHTERBANVERGADERING FEBRUARI
Op maandag 10 februari 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.

