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In de nieuwsbrief van februari was al te lezen welke
onderwerpen er besproken werden tijdens de ronde
vergaderingen en welke punten met debat naar de raad
gingen en waarom. Tijdens de raadsvergadering van 9
maart stonden er nog twee punten met debat op de
agenda. Het eerste punt was ‘Stedenbouwkundige visie
herontwikkeling Bredaseweg 2 Zundert’. In de nieuwsbrief
van februari was al te lezen wat de bedoeling van deze
herontwikkeling is (inclusief afbeelding). ONPL is over het
algemeen erg positief over deze herontwikkeling. Er was
voor ons maar één struikelblok: in dit stuk was het volgende
beslispunt opgenomen: “Beslispunt 2. Voor de locatie Villa
Wilhelmina een wijzigingsbevoegdheid opnemen.” Voor nu
heeft de herontwikkeling zoals deze nu geschetst is echt
onze voorkeur en is een wijzigingsbevoegdheid voor de
locatie Villa Wilhelmina nog te vroeg (al sluiten we het in
de toekomst niet uit). Om deze reden diende ONPL, samen
met D66 en CDA, het amendement van Dorpsbelangen
mee in. Dit amendement riep op om in het raadsbesluit
het eerdergenoemde beslispunt 2 te vervangen door het
volgende: “De dialoog te starten waarbij zowel input wordt
opgehaald over vormgeving van het appartementencomplex
als de gewenste sfeer, inrichting en gebruik van het park.”
Het amendement, en vervolgens het agendapunt, werden
aangenomen. Het tweede agendapunt was een Motie vreemd
aan de orde van de dag, getiteld ‘Status aparte Stichting
Welzijn Zundert (SWZ)’. Deze werd ingediend door OPZ, als
gevolg van het geagendeerde onderwerp in de ronde van
23 februari jl. Deze motie werd door geen enkele partij
gesteund, ook niet door ONPL. Ondanks wij SWZ ontzettend
belangrijk vinden, biedt deze motie SWZ pas hulp vanaf
2022 en niet voor 2021. Daarnaast is SWZ momenteel bezig
met een fusie tussen hen en Surplus, waardoor deze motie
wellicht overbodig is. Uiteindelijk hield OPZ de motie aan,
waardoor er deze avond niet over gestemd werd. Wellicht
zal dit op een ander moment gebeuren als OPZ de motie
vreemd aan de orde van de dag opnieuw op de agenda laat
plaatsen.

deelde Mobiliteit, welke de provincie kwam geven. Daarna
volgde het agendapunt ‘Aanvraag suppletie-uitkering NGE
onderzoek’. Hier kon iedereen positief advies voor geven.
Bij het punt ‘Aanbevelingen evaluatie nota Verbonden Partijen’ was dat niet het geval. ONPL vond deze evaluatie van
de nota Verbonden Partijen erg goed en uitgebreid uitgevoerd en was daarom tevreden over dit punt. Helaas gold
dit niet voor iedere partij, waardoor het punt met debat
naar de raad ging. Ten slotte stond het punt ‘Bestemmingsplan Achtmaal Zuid’ op de agenda. Hier was ook iedereen
positief over. En dat kan haast ook niet anders, aangezien
er geen zienswijzen ingediend zijn en Achtmaal erg blij gaat
zijn met 40 nieuwe woningen.

RONDE 23 MAART
De ronde van 23 maart werd waargenomen door Lieke en
Johan. Tijdens deze ronde kwam de heer Dictus inspreken
over de bushalte welke geplaatst zal worden voor zijn woning/bedrijf (Veldstraat 14). Niet alleen de heer Dictus was
ontevreden over dit besluit, ook het Gehandicaptenplatform
Zundert - met wie de gemeente een participatieverklaring
heeft getekend - zag dit als een ongeschikte locatie. We
hebben aangegeven dit enorm te betreuren en we hebben
gepleit voor het heroverwegen van de locatie. Helaas zonder
succes, want volgens de wethouder ligt deze locatie vast. De
avond vervolgde met een informerende presentatie over Ge-
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Op 24 maart namen Jos en Piet de ronde waar. Deze vergadering startte met een interactieve presentatie over de
‘Transitievisie Warmte’. De rondeleden kregen hierbij onder
andere informatie over waarom een transitievisie warmte
nodig is en hoe dit eruit ziet voor o.a. Zundert. De avond
vervolgde met het agendapunt ‘Doorontwikkeling bestuurlijke planning & control cyclus (P&C)’. Door dit punt vast te
stellen worden een aantal zaken/vergadering verschoven,
waardoor de vergaderdruk minder zou worden. Wij hebben
hierbij aangegeven dat wij ook vooral de informele bijeenkomst met ambtenaren als prettig ervaren. Zij kunnen bijvoorbeeld begrotingen of nota’s vaak op een laagdrempelige manier uitleggen en er is ook alle ruimte om vragen
te stellen tijdens zo’n bijeenkomst. Dit helpt volgens ons
ontzettend in de voorbereiding van zo’n stuk. Ten slotte
werd het agendapunt ‘Regionale energiestrategie 1.0 (RES)’
besproken. Over dit RES hebben we al veel gesproken in de
gemeente Zunderte nu willen we de RES 1.0 vast gaan stellen. ONPL gaf hierbij aan dat er nog veel middelgrote daken
misgelopen worden, waarop zonnepanelen geplaatst zouden
kunnen worden. Veel bedrijven leggen namelijk niet meer
zonnepanelen dan nodig, terwijl ze misschien wel meer daken beschikbaar hebben. Puur omdat het niet gestimuleerd
wordt om meer te produceren dan nodig en het daardoor
vaak niets extra’s oplevert voor het bedrijf zelf. ONPL pleitte daarom voor een lobby hiervoor bij de provincie. Daarnaast gaf ONPL aan geen vruchtbare landbouwgronden in te
zetten voor zonneparken en eerst zon op dak te realiseren,
voor we overgaan naar de grond.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENOKMST
Op 2 maart namen Ellie, Lieke, Jos en Marina deel aan
de online beeldvormende raadsbijeenkomst die in het
teken stond van integriteit en weerbaar bestuur. De
deelnemers van de bijeenkomst werden verdeeld in drie
groepen, waar je vooraf je voorkeur voor kon doorgeven.
Lieke zat in groep 1, waar het thema ‘Communicatie in
en buiten het debat’ besproken werd. Jos zat in groep 2.
Hier werd het thema ‘Gemeenteraadsverkiezingen in 2022’
besproken. Ellie en Marina zaten in groep 3, waar het thema
‘Volksvertegenwoordiger zijn VS besluiten zonder last of
ruggespraak’ werd bediscussieerd. Het waren interessante
onderwerpen die interessante discussies opleverden.

PANEL SOCIAAL DOMEIN
Op 3 maart had Ellie weer een panel over het sociaal domein. Hierbij werd ze bijgepraat over de financiële tekorten
in de jeugdzorg en hoe de overheid en gemeente Zundert
hiermee omgaan. Het was een interessant panel.

> Presentatie panel sociaal domein

ACHTERBANVERGADERING APRIL
Op maandag 12 april aanstaande vindt onze volgende achterbanvergadering plaats. We starten om 20:00 uur. Wil je
hieraan deelnemen? Mail dan naar info@onplzundert.com
voor de vergaderlink.

BBB IN DE TWEEDE KAMER
Eerder brachten we jullie per mail en per Facebook op de
hoogte van de partij BoerBurgerBeweging (BBB). Deze partij nam dit jaar voor het eerst deel aan de Tweede Kamer
verkiezingen. En omdat deze partij veel overeenkomsten
had met ONPL, gaven we jullie als stemtip om op BBB te
stemmen. Blijkbaar met succes, want 2,4% van de Zunderste
stemmers koos voor hen! Bedankt hiervoor.

