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JANUARI 2022

Op 31 januari hebben Piet (voorzitter van ONPL) en Lieke 
(lijsttrekker) samen de kieslijst ingeleverd bij het gemeen-
tehuis van Zundert. De kieslijst is nu officiëel en kan vanaf 
nu dus ook bekeken worden op onze website: onplzundert.
com/kieslijst.

INLEVEREN OFFICIËLE KIESLIJST

NIEUWJAARSPAKKETJES
In het tweede weekend van januari ontvingen al onze 
leden een nieuwjaarspakketje. Dit als alternatief voor 
onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel, die we normaal in januari 
houden. Deze kon vanwege de huidige maatregelen niet 
doorgaan. De pakketjes zijn samengesteld door D’n Ouwe 
Sigoar en bestaan uit lokale lekkernijen en een flesje 
champagne. Zo kunnen we op afstand toch proosten op het 
nieuwe jaar met z’n allen! 

Ons verkiezingsprogramma staat online! Je kunt ‘m vinden 
op de website: onplzundert.com/verkiezingsprogramma. 
Veel leesplezier!

VERKIEZINGSPROGRAMMA

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 18 
januari stonden er drie punten op de agenda, namelijk: 
‘Veiligheidsbeeld’, ‘Speelruimtebeleid’ en ‘Stand van zaken 
Vitaal buitengebied’. Stuk voor stuk erg interessante en 
actuele onderwerpen. Het was fijn hierover bijgepraat te 
worden. De bijbehorende stukken van deze avond vind je 
hier.

> Nieuwjaarspakketje ONPL

VOORBEREIDINGEN VERKIEZINGEN
Op 12 januari vond er een bijeenkomst plaats met 
alle partijen die ging over de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hier namen Johan en Lieke 
aan deel namens ONPL. Tijdens deze bijeenkomst werd 
input opgehaald over hoe we het verkiezingsdebat, 
de uitslagenavond, de voorbereidingen etc. voor ons 
zagen. Dit keer hebben we (naar verwachting) ook te 
maken met coronamaatregelen, waardoor creativiteit en 
scenariodenken noodzakelijk is. Gelukkig kwamen we samen 
tot goede ideeën! 

RAADSVERGADERING
25 januari vond de raadsvergadering plaats. De avond 
begon met de beëdiging van ons eigen lid Roy Doomen. Daar 
waren we natuurlijk supertrots op! Bij deze willen we Roy 
dus nogmaals van harte feliciteren met zijn beëdiging. Na 
deze beëdiging volgde het punt: ‘Duurzaam veilige 30 km/u 
inrichting Bredaseweg en omgeving te Zundert’. Na een 
kort debat werd dit punt unaniem aangenomen. Hierna was 
het agendapunt ‘Ontwerp omgevingsvisie (fase 3)’ aan de 
beurt. Dit punt zorgde voor meer discussie. Onder andere 
vanuit ONPL. Wij vonden namelijk dat er een mooie concept 
startnotitie omgevingsvisie voorlag, maar we vonden ook 
dat er te summier in beschreven stond hoe belangrijk het 
is dat onze agrarische ondernemers niet belemmerd en/
of gehinderd mogen worden in hun bedrijfsvoering of 
ontwikkeling vanwege nieuw gevestigde bestemmingen in 
hun nabijheid, zeker gelet op nieuwe woonbestemmingen. 
In het kort: we willen niet dat wanneer een nieuwe buur 
zich naast jou vestigt met een andere bestemming dan jij, 
dat dit nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van 
jou als agrarische ondernemer. 
Ook vonden we dat er goed en duidelijk vermeld moet worden 
hoe om te gaan met gestelde driftzones. Om dit allebei te 
benadrukken in deze visie dienden we een motie in. Helaas 
hadden we net te weinig stemmen voor en werd de motie 
verworpen.. Naast onze motie werd er nog een motie door 
LokaalPerspectief ingediend en een amendement vanuit 
DorpsBelangen. De motie hebben we niet ondersteund, het 
amendement wel. Het agendapunt werd aangenomen. 
Ten slotte stond het punt ‘Geldigheidstoets Burgerinitiatief 
Multifunctioneel Terrein Achtmaal’ op de agenda. We 
hoefden bij dit punt enkel over de geldigheid van dit 
burgerinitiatief te stemmen en niet over de inhoud van het 
initiatief. Iedereen was dus gelijk unaniem akkoord. Alle 
stukken van de avond vind je hier. 

We zijn al maandenlang bezig met de gemeenteraadsver-
kiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022. We zijn druk met 
promotiemateriaal, de kieslijst, verschillende gesprekken, 
interviews die gepland worden en nog veel meer! Veel le-
den bieden allerlei hulp aan en dat waarderen we enorm. 
Bedankt daarvoor! We krijgen ook vaak het aanbod om een 
poster van ONPL voor het raam te hangen of ergens anders 
te plaatsen. Mochten er meer leden zijn die dit graag wil-
len, neem dan contact op via info@onplzundert.com of met 
Lieke.
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