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INLEIDING

VOORWOORD
Vorig jaar tijdens het opstellen van onze Algemene Beschouwingen schreven
we over een bewogen jaar. Hierbij doelden we met name op het coronavirus
dat grote impact had op alles en iedereen. Bij het schrijven van deze algemene
beschouwingen kunnen we nog steeds spreken van een bewogen jaar. Dit jaar
niet alleen vanwege het coronavirus, maar ook vanwege de oorlog in Oekraïne
en de inflatie, waardoor er steeds meer armoede ontstaat. Dat baart ons zorgen. Toch zien we in onze gemeente ook mooie dingen gebeuren en ontstaan.
Nu het coronavirus minder is, zien we dat onze samenleving weer opengaat en
men elkaar weer kan ontmoeten. Iedereen kan weer naar de vereniging waar
hij zo graag komt, de terrassen zitten weer vol en ook de corsotenten zijn weer
geopend. Dat is fijn na zo’n onzekere tijd.
In het afgelopen jaar is er ook wat veranderd binnen de gemeente. De verkiezingen zijn geweest en een nieuw bestuur heeft plaatsgenomen. Er is een nieuw
college en een nieuwe raad. Dit is dan ook de eerste zomernota van deze nieuwe samenstelling. Wat ONPL betreft een mooie zomernota met goede strategische doelstellingen. Onze complimenten aan iedereen die hieraan bijgedragen
heeft!
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Raadshuis Zundert // Foto: Charles van Campenhout (via Zundert Breed)

BESTUUR

DIENSTVERLENEND & BETROKKEN
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat onze inwoners behoefte hebben
aan betere dienstverlening vanuit gemeente Zundert. Iedereen moet zich
gehoord voelen en elke vraag dient serieus genomen te worden. Het is dan
ook goed dat in de zomernota als strategische doelstelling is opgenomen dat
dienstverlening voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar is en alle vragen
tijdig, juist en volledig beantwoord worden.
ONPL is voorstander van een oplossingsgerichte houding bij initiatieven vanuit
onze inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen. De verandering van
‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ vinden wij daarbij een hele belangrijke.
Omgevingswet
ONPL ziet de Omgevingswet als een kans. Het is nog onzeker of deze inderdaad
op 1 januari 2023 in werking treedt. We hopen dat hier snel meer zekerheid over
komt vanuit het Rijk, voor zowel de voorbereiding vanuit het ambtelijk apparaat
als voor onze ondernemers en inwoners. Deze wet brengt namelijk een hele
nieuwe werkwijze met zich mee en daarnaast wordt er veel gedigitaliseerd. We
begrijpen dat dit voor veel inwoners en ondernemers lastig kan zijn en dat het
in de opstartfase voor problemen zou kunnen zorgen. Maar we hopen, en gaan
ervan uit, dat de nieuwe werkwijze op termijn voor iedereen goed werkbaar is.
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AANTREKKELIJK & ONDERNEMEND
ONPL vindt het van groot belang dat er voldoende
woningaanbod is voor iedere doelgroep. Voor ons ligt
de hoogste prioriteit bij het bouwen van betaalbare
woningen voor jongeren. We zien nog veel jongeren
die geen woning kunnen vinden. Sommigen
vertrekken hierdoor naar buurgemeenten of zelfs
naar België. Wij vinden het belangrijk om onze
jongeren, daar zij dit willen, te behouden in Zundert.
Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er
seniorenwoningen worden gebouwd, dit stimuleert
doorstroom op de woningmarkt.
Vitaal buitengebied
Zundert is een echte plattelandsgemeente met
een groot buitengebied. De ondernemers in ons
buitengebied koesteren we, omdat ze zorgen voor
de leefbaarheid in dat gebied en het onderhoud
ervan. We zien ook dat er in het buitengebied veel
uitdagingen liggen. Onder andere op het gebied van
veiligheid, leegstand, waterbeheer en uitbereiding
van bedrijven. Daarnaast heeft en krijgt het
stikstofbeleid een enorme impact op ondernemers
en hun gezinnen. We hopen dat gemeente Zundert
samen met ondernemers, inwoners, overheden en
andere stakeholders, aan de hand van de werkwijze
Zundert Floreert, hier goed op acteert. ONPL zal hier
in ieder geval alles aan doen.
Optimaal vestigingsklimaat
Wij onderschrijven dat Zundert een echte boom- en
fruitteeltgemeente is waarin kansen liggen om zich
te onderscheiden. Wat ONPL betreft doet Zundert
dit al met haar vele ondernemers in die sector.
Hiermee zorgen zij voor een groot economisch
aandeel en veel werkgelegenheid voor diverse
doelgroepen. Hier mogen we trots op zijn. Wij
zijn blij dat bij de strategische doelstelling staat
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omschreven dat gemeente Zundert een impuls wil
geven aan een florerende Zundertse economie door
voldoende en passende ruimte voor ons middenen kleinbedrijf. Hiervoor is onder andere een goede
ontsluiting van onze bedrijventerreinen van groot
belang. We begrijpen dat de Tracékeuze Zuidelijke
Verkeersontsluiting een inspanning is en daardoor
onderwerp is van behandeling bij de begroting. Toch
zijn we blij dat deze term in de zomernota genoemd
wordt, omdat dit ook het belang laat zien. Zoals
bekend wil ONPL er deze periode namelijk mee aan
de slag gaan.
Duurzaamheid
In Zundert ligt de focus qua duurzaamheid met
name op groen, energie en water. Dit zijn belangrijke
en passende thema’s voor onze gemeente. Om na
te denken over, te werken aan en te innoveren in
mogelijkheden om de kernen, bedrijventerreinen
en het buitengebied klimaatbesteding te maken is
het belangrijk om ook hierbij in gesprek te gaan met
inwoners, ondernemers, verenigen en organisaties
uit Zundert en hen als sparringpartners te zien om
zo draagvlak te creëren. Regelgeving op het gebied
van klimaat-, water- en bodemkwaliteit zal namelijk
iedereen aangaan. Ook op dit thema ziet ONPL
veel kansen in de werkwijze van Zundert Floreert.
Daarnaast ziet ONPL veel mogelijkheden in ‘zon op
dak’, aangezien er nog heel wat onbenutte ruimte
op vele daken is.
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SOCIAAL & VITAAL
ONPL is trots op het rijke verenigingsleven in gemeente Zundert. Hierin
onderscheiden we ons van andere gemeenten. Onder andere dit
verenigingsleven maakt dat we in Zundert goede basisvoorzieningen hebben
op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en ontmoeting. Het is een goed
streven dat iedere inwoner van deze basisvoorzieningen gebruik zou moeten
kunnen maken.
Armoede
De kosten van boodschappen, benzine, energie, gas en veel meer zaken rijzen
de pan uit. Dit kan ervoor zorgen dat mensen financiële problemen krijgen.
Daarnaast is er een steeds groter wordende groep van werknemers en zzp’ers
van wie het eigen inkomen niet meer toereikend is om alle uitgaven te kunnen
bekostigen. Dit baart ons zorgen. Hier moeten we als gemeente oog voor
hebben. Iets wat hierbij van belang is, is faciliteiten die door het Rijk aangeboden
worden breed uit te dragen bij onze inwoners.
De Vraagwijzer
De Vraagwijzer is een mooie ontwikkeling in onze gemeente. We zijn dan ook
blij te vernemen dat mensen De Vraagwijzer weten te vinden als het nodig is.
Hopelijk zorgt de laagdrempeligheid van De Vraagwijzer ervoor dat men tijdig
aan de bel trekt waardoor zij ook tijdig geholpen kunnen worden.
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V.V. Achtmaal // Foto:Karen Spruyt
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VEILIG & WEERBAAR
Iedereen in gemeente Zundert verdient een veilige leefomgeving. Willen we
als Zundert een aantrekkelijke gemeente zijn, dan is veiligheid hierin een
belangrijke pijler. De vele buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen vinden
wij daarom een goede zaak. Daarnaast is in Zundert de sociale cohesie groot en
daarmee ook vaak de sociale controle. Het omkijken naar elkaar zorgt bij velen
voor een veiliger gevoel.
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Molenstraat // Foto: Charles van Campenhout (via Zundert Breed)
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