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Op 5 januari organiseerde de griffie voor de raads- en burgerleden 
een leuk alternatief voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Via 
Microsoft Teams was er een informele bijeenkomst gepland met 
een leuke quiz. 

Op 27 januari namen Ellie en Johan de ronde vergadering waar. 
Bij de raadsmededelingen was een stuk te vinden met de titel 
‘Weigering vergunning uitbreiding vleeskippenbedrijf Wuustwe-
zel’. Ons Zunderts college heeft op deze vergunning een ziens-
wijze ingediend. ONPL vindt het niet erg sympathiek om ons 
als Zundert te gaan bemoeien (puur op basis van emotie) met 
werkwijzen van een buurgemeente en al helemaal niet als deze 
in een ander land (België) ligt. Ook zijn we bang dat we hier-
door een bepaalde druk uitoefenen op de relatie met gemeente 
Wuustwezel, terwijl we elkaar toch zo nu en dan nodig hebben. 
We vroegen ons college daarom ook waarom ze dit deden en 
hoe ver de grens ligt in ons bemoeien met andere gemeenten? 
Als antwoord op onze kritische vragen gaf de wethouder dat ze 
nog in gesprek zijn en hun zienswijze was gebaseerd op Neder-
landse wetgeving.

Op de agenda van deze ronde stond ook de Zuidelijke Verkeer-
sontsluiting (ZVO). Tijdens dit punt werden de uitkomsten van 
het ‘onderzoek naar nut en noodzaak van de ZVO’ besproken. 
Wat ONPL betreft had dit onderzoek er nooit hoeven komen. We 
zijn er ondertussen al meer dan 20 jaar mee bezig en in die 20 
jaar, zijn al tig onderzoeken naar de ZVO inmiddels gepasseerd, 
waaruit volgens ons al lang de nut en noodzaak gebleken en be-
wezen zijn. In het onderzoek wat op tafel lag, waren tellingen 
meegenomen van in de coronatijd, waar onder andere de gren-
zen dicht waren en de tellingen waren ook tijdens wegwerk-
zaamheden aan de John Lijssenstraat (verlengde van de Mei-
rseweg). De conclusies van dit onderzoek zijn puur gebaseerd 
op de tellingen, maar helaas níet op de wensen, meningen en 
behoeften van aanwonenden, belangengroepen en andere sta-
keholders. Ook zijn dorpsraden (zoals o.a. Wernhout en Acht-
maal, waarvan de inwoners veel baat zullen hebben van een 
ZVO), de verkeerssituatie rondom de Ardo en de ontwikkeling 
van het Business Centre Treeport (op Hazeldonk) niet meegeno-
men. Wat ONPL betreft dus een irrelevant en niet representa-
tief onderzoek. Helaas zijn er dan nog partijen die het maken 
van een tracékeuze nu nog steeds ‘te snel’ zouden vinden en 
zich achter het meest recente onderzoek verschuilen. ONPL 
schaamt zich hier voor, want die rondweg had er al lang moeten 
liggen. Wij blijven ons hoe dan ook hard maken voor een ZVO, 
zoals wij - net als bijna alle andere 7 partijen - hebben be-
loofd in ons verkiezingsprogramma en het politiekakkoord van 
gemeente Zundert. En zoals we al meer dan 20 jaar doen! Na 
de ZVO was het tijd voor de startnotitie omgevingsvisie. Hierbij 
gaf ONPL aan deze visie te gebruiken om flexibel mee te denken 
met ondernemers en initiatiefnemers en niet alleen maar te 
kijken naar de letter van wet en wat er allemaal niet kan. Beide 
punten gingen met debat naar de raad.

RONDE 27 JANUARI

NIEUWJAARSBORREL ONPL
Normaal gezien organiseert ONPL ieder jaar een nieuwjaarsborrel 
voor haar partijleden. Helaas ging dat dit jaar fysiek niet. Toch 
vonden we een creatieve oplossing en hielden we een online 
nieuwjaarsborrel. Onder het genot van een borrelpakketje 
proostten we met onze leden op een nieuw jaar. Bedankt voor 
jullie aanwezigheid!

Terwijl Ellie en Johan de ronde waarnamen, nam Lieke deel aan 
de Webinar COVID-19, welke georganiseerd werd door de Vei-
ligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hierin werd zij meege-
nomen in de aanpak van de Veiligheidsregio bij het coronavirus 
het afgelopen jaar.

WEBINAR VEILIGHEIDSREGIO

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 12 januari 
werden we bijgepraat over de stand van zaken rondom het 
Business Centre Treeport (BCT). We kregen hierbij tekeningen 
te zien en samen doorliepen we de planning van dit nieuwe 
terrein. Daarnaast bespraken we ook de doorontwikkeling van 
de P&C cyclus van de gemeente. 

RONDE 26 JANUARI
De ronde van 26 januari werd waargenomen door Lieke en 
Piet. Het was een volle agenda, welke werd afgetrapt met de 
heer Disseldorp die namens Stichting Welzijn Zundert (SWZ) 
kwam inspreken. De subsidie voor de stichting is namelijk 
gehalveerd en schreef de stichting een noodbrief naar ons 
als politieke partijen. Deze brief zette de heer Disseldorp 
kracht bij tijdens zijn inspraak. Zonder voldoende subsidie 
gaat volgens hem de stichting SWZ verloren. ONPL vindt dit 
schokkend en zou dit enorm betreuren, omdat de stichting 
een echte Zundertse stichting is, welke 136 vrijwilligers 
en 512 mantelzorgers kent. Hier is het laatste woord dus 
nog niet over gezegd. Daarna kwamen de agendapunten 
‘Verordening gemeentelijk noodfonds Covid-19 2021’, 
‘Controleprotocollen met normenkader voor de verslagjaren 
2020 en 2021 en wetswijziging rechtmatigheidsverantwoording 
vanaf verslagjaar 2021’, ‘Bestemmingsplan Appartementen 
St. Bavostraat 19’, ‘Bestemmingsplan Ettensebaan 2 te Klein-
Zundert’, ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer 
PFAS’, ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 
gemeente Zundert’, ‘Tweede bestuursrappportage en tweede 
begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West Brabant’ 
& ‘Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 griffie’. Al deze punten 
konden zonder debat naar de raad.
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