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RAADSVERGADERING
Tijdens de raadsvergadering van 5 juli werden de stukken 
uit de ronde van 21 en 22 juni besproken. Ook waren er wat 
agendapunten toegevoegd die geen debat behoefden en 
dus door het presidium rechtstreeks op de agenda van de 
raadsvergadering waren gezet. Er was haast een record aantal 
agendapunten, namelijk 27 agendapunten in één vergadering. 
Alle agendapunten vind je hier. Voordat we alle hamerstukken 
afgingen, werd er eerst nog een burgerlid van Lokaal Perspectief 
geïnstalleerd. Wij feliciteren de heer Groot met zijn installatie 
als burgerlid! 

Na de installatie van de heer Groot waren de hamerstukken 
aan de beurt. Maar liefst 20 punten konden direct afgehamerd 
worden, al werd er bij het punt ‘Voorlopige jaarrekening 2021 en 
ontwerpbegroting 2023 GGD West-Brabant’ nog een raadsbrede 
motie ingediend, om de zienswijze aan te scherpen. Na deze 
hamerstukken was het tijd voor het agendapunt ‘Verklaring 
van geen bedenkingen Wernhoutseweg 126 te Wernhout’. In de 
vorige nieuwsbrief schreven we al dat er twee partijen kwamen 
inspreken. De aanvragers van de vergunning en een omwonende. 
De hele raad vond het een mooi plan voor Zundert, maar ook 
zou iedereen het fijn vinden als er nog wat consensus bereikt 
zou kunnen worden tussen deze twee partijen. Er werd daarom 
een motie ingediend, waarin opgeroepen werd om als college in 
gesprek te gaan met de bezwaarmaker en de initiatiefnemers. 
Deze motie leek eigenlijk wat overbodig, omdat wethouder 
Kools-Hereijgers al in gesprek is met deze twee, maar toch 
konden we de motie steunen om dit gesprek wat kracht bij te 
zetten. Zowel de motie als het agendapunt werden aangenomen. 
Als laatste werd het agendapunt ‘Jaarstukken 2021’ behandeld. 
Deze kon na kort debat ook worden aangenomen.

RAADSVERGADERING ZOMERNOTA
Op 12 juli vond alweer de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces plaats. Deze vergadering stond geheel in het teken 
van de zomernota. Voorafgaand aan de zomernota schrijft 
iedere partij haar algemene beschouwingen op de zomernota. 
De algemene beschouwingen van ONPL vind je hier. Tijdens 
het bespreken van de zomernota gaven de oppositiepartijen 
aan de zomernota nog niet concreet genoeg te vinden. Echter 
worden de strategische doelstellingen in aanloop naar de 
begroting in november nog operationeel gemaakt en is dat geen 
aparte werkwijze. Al helemaal niet voor een college dat nog 
maar twee maanden bezig is. Op de zomernota werden twee 
amendementen en vier moties ingediend. De amendementen 
waren opgesteld door CDA. D66 en wij van ONPL dienden deze 
mee in. Met deze amendementen werd namelijk gevraagd 
om niet te besparen op het integraal ondersteuningsaanbod 
(hiermee worden volwassenen ondersteund in het lezen en 
schrijven) en op het positief ontwikkelklimaat voor kinderen 
(hiermee wordt een preventie inzet op taalontwikkeling bij 
kinderen aangeboden, om achterstanden in ontwikkeling te 
voorkomen). Wat ONPL betreft belangrijke zaken waar we 
liever niet op willen bezuinigen. Deze amendementen werden 
allebei aangenomen. Hierna was het tijd om over de zomernota 
zelf te stemmen. Ook deze werd met een meerderheid van de 
stemmen aangenomen. Ten slotte was het tijd om te stemmen 

OOGSTFEEST
Op 14 juli waren verschillende leden van ONPL aanwezig bij het 
Oogstfeest. Tijdens deze middag werd de wandeling ‘Water in 
balans’ gelopen, onder leiding van David Bömer. Hierbij werd er 
langs een aantal initiatieven uit de pilot gelopen en werd er een 
beeld gegeven van de innovatieve ontwikkelingen op het gebied 

over de moties. Dit waren er eerst vijf, maar omdat Lokaal 
Perspectief haar motie eerder had ingetrokken, hielden we er 
vier over. Motie M1 was getiteld ‘Opstarten MER-studie ZVO’ 
en opgesteld door OPZ. Hoewel ONPL voorstander is van een 
Zuidelijke Verkeersontsluiting, werd in deze motie verwezen 
naar de tracékeuze van 20 jaar geleden. Echter weet ONPL 
niet wat deze is en kon ook niemand dat ons vertellen. Dat 
was voor ons wel belangrijk om te weten voor we over 
zoiets stemmen. Daarnaast hebben we op 31 mei nog een 
raadsbreed thema aangenomen m.b.t. ‘Tracékeuze Zuidelijke 
Verkeersontsluiting’. Hierin staat dat er in het tweede kwartaal 
van 2023 een plan van aanpak komt naar de raad, dus wat dat 
betreft zou deze motie overbodig zijn volgens ONPL. De motie 
werd verworpen. De motie M2 was getiteld ‘Trots op Corso’. Met 
deze motie verzocht D66, de opsteller van de motie, om uit te 
zoeken wat precies de inspanningen van de gemeente Zundert 
zijn voor bloemencorso Zundert. Dit omdat we sinds kort op de 
Unesco Werelderfgoedlijst staan. Dat is een belangrijke titel en 
bloemencorso is een belangrijk visitekaartje. Wij konden ons dus 
vinden in dit verzoek. De motie werd aangenomen. Motie M3 en 
Motie M4 kwamen vanuit Dorpsbelangen. Met motie M3 verzocht 
de partij om in aanloop naar de begroting met een plan van 
aanpak te komen over de gewenste omvang van de ambtelijk 
capaciteit in relatie tot de doelen die we als gemeente hebben. 
Dit om de discussie te kunnen voeren in welke mate die extra 
ambtelijke capaciteit nodig is. Echter gaven de wethouders uit 
het vorige college al aan deze extra capaciteit nodig was. Ook 
de wethouders van het huidig college zeiden dat. Wethouder 
Zopfi kon zelfs direct een specificatie geven voor de verdeling 
en op welke portefeuilles dan precies. Wat ONPL betreft was dit 
voldoende om niet in te stemmen met de motie. De motie werd 
dan ook verworpen. Motie M4 verzocht een plan van aanpak 
op te stellen met betrekking tot het verder onder druk komen 
staan van het welzijn, de armoede en de schuldpositie van 
onze inwoners. Dit leek ietwat overbodig, omdat momenteel 
het armoedebeleid herijkt wordt, maar omdat deze motie 
breder was dan alleen armoede kon de motie unaniem worden 
aangenomen.

Buiten de zomernota stond er ook nog een Motie Vreemd aan de 
Orde van de Dag Stikstofaanpak startnotitie NPLG op de agenda. 
Ingediend door Lokaal Perspectief, ONPL, D66 en CDA. Met deze 
motie werd opgeroepen om als Zundert actief te acteren op 
het stikstofbeleid vanuit Den Haag en samen met de Zundertse 
agrarische sector en de industriële sector hierin op te trekken. 
Daarnaast werd verzocht met deze sectoren ervoor te zorgen 
dat er op korte termijn een helder beeld ontstaat van de 
oplossingsmogelijkheden en belemmeringen bij de agrarische 
en industriële sector in en rondom onze gemeente, alsook in 
gesprek te blijven met andere belanghebbenden in en rondom 
Natura 2000 gebieden. Deze motie werd unaniem aangenomen.

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926230/Het%20Besluit%2005-07-2022
https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2022/07/nieuwsbrief-juni-2022.pdf
https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2022/07/nieuwsbrief-juni-2022.pdf
https://zundert.notubiz.nl/document/11671838/2/motie%2BDB
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926231/Het%20Besluit%20%28Zomernota%29%2012-07-2022
https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2022/07/algemene-beschouwingen-2023-2026.pdf
https://zundert.notubiz.nl/document/11689666/4/amendement%2Ba2
https://zundert.notubiz.nl/document/11689665/4/amendement+a1
https://zundert.notubiz.nl/document/11689672/3/motie+m1
https://zundert.notubiz.nl/document/11693800/7/motie%2Bm2
https://zundert.notubiz.nl/document/11692199/5/motie%2Bm3
https://zundert.notubiz.nl/document/11692200/4/motie%2Bm4
https://zundert.notubiz.nl/document/11693110/5/motie+stikstof
https://zundert.notubiz.nl/document/11693110/5/motie+stikstof
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> Heerlijk vlees van Elfrahoeve op de barbecue.

ONPL BARBECUE
Na de verkiezingsuitslag in maart hadden we als partij wat te 
vieren. Door de drukte die volgde na de verkiezingen was het 
er nog niet van gekomen, maar op zaterdag 16 juli was het 
eindelijk zover: een avond met heerlijk eten van de barbecue 
(alles van Elfrahoeve), de lekkerste speciaal biertjes en veel 
gezelligheid met onze leden. Het was een geweldige avond! 
Dank Brouwerij Het 58e genot voor jullie gastvrijheid en dank 
leden voor jullie komst en het maken van onze fijne partij!

van mechanische onkruidbestrijding. Hierna was iedereen 
welkom op ‘het plein’ vol amusement en Zundertse hapjes en 
drankjes. Om 18.00 uur werd het samenwerkingsconvenant 
‘Zundert Floreert’ feestelijk ondertekend. Onze wethouder 
Ellie Kools-Hereijgers mocht een openingswoord doen. Het was 
een interessant en indrukwekkend evenement!

FIJNE ZOMER!
Tot begin september heeft de gemeenteraad zomerreces. Er 
zijn dan geen vergaderingen in het Raadshuis. Om deze reden 
zal er in de maand augustus geen nieuwsbrief verschijnen. Wij 
wensen iedereen een hele fijne zomer toe! 

Fijne zomer!

> Sfeerbeeld Oogstfeest


