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RONDE 6 OKTOBER
De ronde van 6 oktober werd waargenomen door Lieke 
en Johan. Het eerste agendapunt was ‘Tussenstap op 
weg naar begrotingsbehandeling op 10 november’. 
Voorafgaand aan de vergadering was er een informatief 
document toegevoegd aan dit agendapunt, waar we 
tijdens de vergadering vragen over mochten stellen. Dit 
document was vooral om ter kennisgeving aan te nemen 
in aanloop naar de begrotingsraad. We hoefden hier dan 
ook geen advies over uit te brengen. De vergadering 
vervolgde met het agendapunt ‘Afwegingen invoer Ja/Ja-
sticker gemeente Zundert’. Dit punt kwam voort uit een 
motie welke werd ingediend door D66 en DorpsBelangen 
in februari jl. ONPL stemde destijds in met de motie, 
welke de wens uitsprak om het stickersysteem om te 
draaien en een Ja/Ja-sticker in te voeren, in plaats van 
de huidige Nee/Nee- en Nee/Ja-stickers te hanteren. Dit 
zou ontzettend veel papier besparen en daarmee goed 
zijn voor het milieu. Het leek ons een goed initiatief: 
met een simpele sticker, zoveel papier besparen. 
Echter kwamen we na een reactie van de Zundertse 
Bode en Ondernemersvereniging Centrum Zundert 
(OCZ) op deze motie er pas achter wat een impact 
deze sticker zou hebben voor huis-aan-huisbladen en 
onze lokale ondernemers. Daarnaast hing er een groot 
kostenplaatje vast aan het introduceren van de sticker. 
Deze twee aspecten zorgden ervoor dat niet alleen wij, 
maar ook andere partijen tot een ommekeer kwamen 
in hun besluit. We hebben daarom samen verzocht 
eerst de Nee/Nee-sticker en de Nee/Ja-sticker te gaan 
promoten, voor we ooit beginnen aan de Ja/Ja-sticker. 
Ook dit punt was opiniërend, waardoor we geen advies 
uit hoefden te brengen en het agendapunt niet tijdens 
de raad behandeld wordt. Ten slotte stond het punt 
‘Schuldhulpverleningsbeleid 2020-2024’ op de agenda. 
Gemeenten zijn verplicht zo’n beleid te hebben en met 
name in tijden van Corona vindt ONPL dit een goed iets. 
Zundert trekt hierin samen op met de De6-gemeenten en 
gaat inzetten op preventie en vroegsignalering. ONPL is 
hier erg blij mee, want voorkomen is beter dan genezen. 
Dit agendapunt kon zonder debat naar de raad. 

VACATURE VOORZITTER ONPL

Op 16 september 2020 zijn ons lid Dènis Christianen en 
zijn vrouw Anouk trotse ouders geworden van hun tweede 
zoontje Tuur. Dat verdiende een rompertje en die staat 
Tuur heel goed! Gefeliciteerd met jullie zoon namens alle 
leden van ONPL. 

ONPL-BABY

> Baby Tuur, zoon van Dènis en Anouk Christianen.

Omdat onze huidige voorzitter naar het oosten van 
Nederland verhuisd, zoeken wij op korte termijn een 
nieuwe voorzitter voor ONPL. Mocht je interesse heb-
ben, of wil je meer informatie? Mail dan naar: info@
onplzundert.com.

Op 7 oktober namen Ellie en Jos de ronde waar. De ver-
gadering begon met een informatieve sessie over het 
Vitaal Buitengebied en de stand van zaken hieromtrent. 
Ook hierbij was er ruimte om vragen te stellen. Dit stuk 
was wederom informatief, waardoor het niet behandeld 
wordt in de raad. Vervolgens debatteerde de ronde over 
het punt ‘Actualisatie bodemkwaliteitskaart gemeente 
Zundert’. Deze kaarten zijn erg verouderd. ONPL heeft 
hierbij aangegeven dat we het van belang vinden dat die 
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In het kader van de omgevingswet, welke ingaat op 1 
januari 2021, is begin dit jaar een panel opgericht. Van-
uit onze partij neemt Lieke hieraan deel. Op maandag-
avond 12 oktober werd besproken welke verhouding die 
omgevingswet nu heeft ten opzichte van onze Pilot Vitaal 
Buitengebied en welke voordelen het met zich mee kan 
brengen. Op woensdagavond 14 oktober hebben Ellie en 
Lieke deelgenomen aan de training Omgevingswet.

OMGEVINGSWET

Op 27 oktober vond de raadsvergadering plaats. Er ston-
den, naast een aantal hamerstukken, maar twee onder-
werpen op de agenda. Het eerste agendapunt was ‘In-
trekken referendumverordening’. Zoals te lezen is bij 
‘Ronde 7 oktober’, vinden wij dat onze inwoners hier 
simpelweg recht op moeten hebben. Helaas was alleen 
D66 het met ons eens, waardoor het agendapunt met 13 
stemmen voor en 5 stemmen tegen werd aangenomen en 
de referendumverordening dus wordt ingetrokken. Hier-
na was het tijd voor de ‘Motie Vreemd aan de Orde van 
de Dag; renovatie Atletiekbaan DJA’. Deze motie dienden 
wij samen met VVD en DorpsBelangen in. De motie vind 
je hier. Zoals te lezen is, verzochten wij de wethouder 
met deze motie het bedrag van €900.000 te verlagen 
naar €750.000 maximaal. Dit omdat de renovatie van de 
atletiekbaan €732.050 inclusief btw kost en het overi-
ge geld wordt besteed aan een ‘wensenlijst’. De 1,5 ton 
voor de wensenlijst wordt hierdoor dus bespaard. Daar-
naast verzochten we de wethouder met deze motie in 
overleg afspraken te maken met de vereniging over de 
jaarlijkse huur, onderhoudslasten, eigen bijdrage, in-
zet ten aanzien van het dagelijks/wekelijks onderhoud 
door eigen vrijwilligers, zelfbeheer vanuit de vereniging 
en bredere opstelling van de atletiekbaan voor derden. 
Doordat VVD’er Floor Vreijsen afwezig was i.v.m. ziekte, 
waren er 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen en is de 
motie gestaakt. Tijdens de begrotingsraad van 10 novem-
ber a.s. wordt de Motie Vreemd aan de Orde van de dag 
opnieuw in stemming gebracht.

RAADSVERGADERING 27 OKTOBERbodemkwaliteitsonderzoeken regelmatig uitgevoerd wor-
den, zodat deze kwaliteitskaart up to date blijft. Hierna 
werd het punt ‘Versterking informatiepositie gemeente-
raad: grip op verbonden partijen met raadsrapporteurs’ 
behandeld. De bedoeling van dit punt is om raadsrappor-
teurs aan te stellen, die bijeenkomsten van verbonden 
partijen bijwonen, zodat de raad grip blijft hebben om 
die verbonden partijen. ONPL vindt dit een goed idee, 
ondanks raadsleden het al erg druk hebben. Gelukkig mo-
gen ook burgerleden deze taak vervullen. Iedereen was 
positief over dit punt, net als over het vorige punt. Deze 
twee punten konden dus zonder debat naar de raad. Het 
enige punt wat met debat naar de raad ging was het punt 
‘Intrekking referendumverordening’, want hoewel veel 
partijen het oké vinden dat de referendumverordening 
ingetrokken wordt, met name omdat het al 11 jaar niet 
ingezet is, vindt ONPL het toch een verordening waar onze 
inwoners recht op moeten hebben. Ondanks de gemeente 
inwoners tegenwoordig veel mee betrekt dan voorheen, 
vinden wij toch dat onze inwoners, als ze hier behoefte 
aan hebben, een referendum aan moeten kunnen vragen. 
Hier kwamen de partijen samen niet uit en dus ging dit 
punt met debat naar de raad. 

ACHTERBANVERGADERING
De volgende achterbanvergadering zal online plaatsvin-
den op maandag 23 november 2020 om 20:00 uur. Graag 
van tevoren aanmelden bij Lieke (liekemichielsen@live.
nl), zodat zij je de vergaderlink kan toesturen.


