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RAADSVERGADERING 
Tijdens de raadsvergadering van 9 februari stonden er twee 
punten met debat op de agenda. Dit waren de punten ‘Studie 
nut en noodzaak Zuidelijke Verkeersontsluiting’ en ‘Startnotitie 
omgevingsvisie’. Lokaal Perspectief diende bij dit laatste 
punt een amendement in, maar trok het later ook weer in. 
Uiteindelijk werd het agendapunt unaniem positief aangenomen. 
Bij het agendapunt ‘Studie nut en noodzaak Zuidelijke 
Verkeersontsluiting’ was er minder unanimiteit. De uitkomst 
van deze studie was dat een Zuidelijke Verkeersontsluiting 
(ZVO) overbodig zou zijn. In onze nieuwsbrief van januari 
beschreven we al waarom wij het niet eens waren met deze 
uitkomst en waarom we de studie niet relevant vonden. Niet 
alleen omdat er verschillende belangrijke zaken en stakeholders 
niet meegenomen waren, maar ook omdat 6 van de 7 politieke 
partijen een ZVO in hun verkiezingsprogramma hadden staan. 
Samen met de andere oppositiepartijen D66, Lokaal Perspectief 
en OPZ hebben we er alles aan gedaan om de ontwikkeling van 
een ZVO te behouden en het niet ‘on hold’ te zetten. We hadden 
immers met alle partijen afgesproken dat er een tracékeuze 
zou komen in deze raadsperiode. Helaas mocht het niet baten 
en zorgden de partijen VVD, CDA en Dorpsbelangen ervoor 
dat onze bestuursopdracht Zuidelijke Verkeersontsluiting niet 
uitgevoerd wordt. Hier balen we natuurlijk ontzettend van. 
Uiteraard stemden wij als oppositiepartijen tegen het voorstel 
zoals het er nu lag, maar werd het alsnog aangenomen doordat 
de coalitiepartijen voor het voorstel stemden. De volledige 
agenda, inclusief punten zonder debat, vind je hier.

De ronde van 24 februari werd waargenomen door Jos en Jo-
han. Die avond werden de onderwerpen ‘Stedenbouwkundige 
visie herontwikkeling Bredaseweg 2 Zundert’ en ‘stand van za-
ken Pilot Vitaal buitengebied’ besproken. Over het eerste punt 
waren wij van ONPL erg positief. De oude Rabobank in Zundert 
zou plaatsmaken voor een prachtig appartementencomplex met 
een ondergrondse parkeergarage en een stuk park. In een later 
stadium zou eventueel een extra gebouw ontwikkeld kunnen 
worden in de stijl van bijvoorbeeld Villa Wilhelmina. Hier waren 
we per definitie niet per se op tegen. Echter waren sommige 
andere partijen hier wel wat kritischer op, waardoor het punt 
met debat naar de raad ging. Het tweede agendapunt wat be-
trekking had op het Vitaal Buitengebied was vooral informe-
rend. Hierbij kregen Jos, Johan en de andere rondeleden de 
kans om (kritische) vragen te stellen. Hier heeft ONPL dan ook 
gebruik van gemaakt.

RONDE 24 FEBRUARI

Op 24 februari volgden Ellie en Lieke de online webinar van Re-
gionale Energietransitie (RES) West-Brabant. Tijdens deze webi-
nar, welke live uitgezonden werd op YouTube, werd ons verteld 
hoe RES West-Brabant denkt >2.0 terawattuur (TWh) (van de 
35 TWh totaal in Nederland) voor 2030 op te gaan wekken mid-
dels duurzame energie en wat haar ambities daarin zijn. Dit 
als gevolg van het klimaatakkoord welke in 2019 is vastgesteld 
door het kabinet Rutte III. Tijdens deze webinar werd ook het 
belang van de rol van de gemeenteraad uitgelegd ten opzichte 
van de provincie. Daarnaast was er ook ruimte om vragen te 
stellen, welke tijdens de webinar al behandeld werden.Wil je 
meer weten over wat het RES is en wat het inhoud? Bekijk dan 
dit filmpje.

WEBINAR RES WEST-BRABANT

BIJEENKOMST VAN GOGH NATIONAAL PARK
Dinsdagmiddag 23 februari woonde Ellie de bijeenkomst ‘Daarom 
Van Gogh Nationaal Park’ bij. Tijdens deze bijeenkomst werden 
raadsleden geïnformeerd over wat het Van Gogh Nationaal Park 
betekent voor hun gemeente, wat de ambities zijn van deze 
ontwikkeling in Noord-Brabant en wat de reden is van aanleg. 
Je kunt de bijeenkomst terug kijken via deze link. 

RONDE 23 FEBRUARI
Op diezelfde dinsdag 23 februari nam Ellie ‘s avonds deel aan de 
ronde vergadering. Die avond stonden de punten ‘Heroverweging 
subsidieverstrekking 2022 Stichting Welzijn Zundert (SWZ)’, 
‘Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2020 ten gevolge van Covid 
19-maatregelen’, ‘Beleidskader beschermd wonen regio Breda’ 
en ‘Omissie in verordening rioolheffing 2021’ op de agenda. 
Het eerste punt was een agenderingsvoorstel van OPZ naar 
aanleiding van de toekenning van de subsidie voor SWZ en 
Surplus 2021. Ook hier schreven wij al het een en ander over 
in onze nieuwsbrief van januari. Deze avond gaven wij daarom 
ook weer aan dat wij ontzettend veel waarde hechten aan SWZ 
en gaven we aan dat dit absoluut niet verloren mag gaan. Om 
deze reden riepen we op hen zeker een betere subsidie toe 
te kennen in 2022. Het agendapunt ging niet met debat naar 
de raad, maar werd dezelfde avond afgerond. De andere drie 
punten gingen zonder debat naar de raad.

Op woensdag 10 maart aanstaande vindt onze maandelijkse on-
line achterbanvergadering plaats. Wil je deelnemen? Mail dan 
naar info@onplzundert.com. We starten om 20:00 uur.

ACHTERBANVERGADERING MAART

> Sfeerimpressie Herontwikkeling Bredaseweg 2- Bron: Bureau 
Dhondt.

https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2021/02/nieuwsbrief-januari-2021.pdf
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801622/Het%20Besluit%2009-02-2021
https://www.youtube.com/watch?v=OstXYZawmNY&feature=emb_title
https://youtu.be/yJEw0nmSiVo

