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TECHNISCHE AVOND
Dinsdagavond 7 juni was het tijd voor een technische avond.
Dit keer over de jaarstukken van 2021. Tijdens de technische
avond konden er allerlei - je raadt het al - technische vragen
gesteld worden over het boekwerk van de Jaarstukken.

STARTPROGRAMMA
Het startprogramma van 8 juni stond geheel in het teken
van het sociaal domein en duurzaamheid. Het was een
interactieve avond waarbij we als raads- en burgerleden na
twee korte presentaties langs allerlei stands konden gaan om
te praten met professionals van de werkvloer. Zo spraken we
onder andere met De Vraagwijzer, Jongerenwerk, Centrum
Jeugd en Gezin, Energiecoaches, WindCent en nog veel
meer organisaties. Een hele interessante avond!

werd de speelruimte besproken. Er werden verschillende
scenario’s van speeltuinen voorgelegd. Het was aan ons om
daarover mee te denken en onze meningen te geven.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
De beeldvormende raadsbijeenkomst van 15 juni gaf een
verdiepingsslag op het startprogramma van 1 juni, die
ging over de omgevingswet. Dankzij de verdiepingsslag
verkregen we weer meer informatie en details over de
nieuwe omgevingswet die eraan komt.

KENNISMAKING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Op 16 juni werden wij raads- en burgerleden uitgenodigd
door de Adviesraad Sociaal Domein van Zundert voor een
kennismaking. We werden warm onthaald met koffie, thee
en zelfgemaakte taart en cupcakes. Na een voorstelrondje
en een introductie over wat deze adviesraad precies doet,
gingen we in groepjes in gesprek over verschillende thema’s
om het daarna plenair terug te koppelen. Als afsluiter
hebben we nog wat nagepraat onder het genot van een
drankje. Bedankt voor jullie gastvrijheid Adviesraad Sociaal
Domein!

> De stand van WindCent tijdens het startprogramma.

BIJEENKOMST ZLTO
Op 9 juni organiseerde de ZLTO een informatieavond met
als thema’s: Zundert Floreert en de omgevingswet. Alle
geïnteresseerden waren welkom bij Boomkwekerij Lodders.
Het was een drukbezochte bijeenkomst, waarbij eigenaar
Marc Lodders zijn positieve ervaring van de pilot Vitaal
Buitengebied deelde, Zundert Floreert werd toegelicht door
Cees Anton de Vries en waarbij Herman Litjens praatte over
de nieuwe omgevingswet. Tot slot werd de nieuwe locatie
van Marc Lodders bezichtigd.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
In juni waren er twee beeldvormende raadsbijeenkomsten.
De eerste, die van dinsdag 14 juni, stond in het teken van
Armoede- en Lokaal Jeugdbeleid en speelruimte in gemeente
Zundert. Het lokale jeugdbeleid loopt tot 31 december 2022
en het Armoedebeleid liep tot 31 december 2020. Tijd om
alles te herzien dus. We werden bijgepraat over de stand van
zaken en de plannen. Ook werd gedeeld met welke partners
onze ambtenaren hiervoor in gesprek zijn of gaan. Hierna

> Koffie, thee, taart en zelfgemaakte cupcakes. Mmm!

RONDE 21 JUNI
De ronde van 21 juni werd waargenomen door Johan en
Remco. Daarnaast was het ook de eerste ronde van onze
nieuwe wethouders, dus extra bijzonder! Als eerste
kwamen er diverse insprekers inspreken op het ingekomen
stuk ‘Preventief spuiten tegen de eikenprocessierups
Gaardsebaan’. Er wordt daar door de gemeente preventief
gespoten met Xentari tegen de eikenprocessierups waar de
omwonenden niet blij mee zijn, omdat dit schadelijk zou
zijn voor het milieu en de andere dieren die er leven.
De ronde bestond verder voornamelijk uit jaarrekeningen
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van de regionale samenwerkingen. Maar hiervoor kwamen
eerst nog de Jaarstukken 2021 van gemeente Zundert aan
bod. Tijdens de technische avond op 7 juni hadden we
hier als partijen technische vragen over kunnen stellen.
Daarnaast lag er een advies van onze Auditcommissie
en een accountantsverslag. Deze ondersteunende zaken
maakten dat het debat een stuk korter was in de ronde.
ONPL vindt dat er een goed resultaat ligt en heeft daarvoor
het voormalig college gecomplimenteerd. We hebben onder
andere behoorlijk grote meevallers en dat is natuurlijk
altijd goed. Toch hadden sommige partijen nog wel wat
vragen, waardoor het punt met debat naar de raad ging.
Na dit punt volgden de punten ‘Verordening gemeentelijke
onderscheidingen Zundert 2022’, ‘ Aftrap raadsrapporteurs
en overzicht bijdragen gemeente Zundert aan begroting 2023
gemeenschappelijke regelingen’, ‘Voorlopige jaarrekening
2021 en ontwerp-begroting 2023 Gemeenschappelijke
Regeling Regio West-Brabant’ en ‘Voorlopige jaarrekening
2021, begrotingswijziging 2022 en ontwerp-begroting 2023
VRMWB’. Al deze punten konden zonder debat naar de raad.

gegaan. Na de heer Verheijen sprak de heer Oostvogels in.
De heer Oostvogels is mede-aanvrager van de vergunning.
Hij stelde de raad gerust dat de buurt er weinig overlast
van zou gaan ondervinden en vond het juist een verrijking
voor het hart van Wernhout. Na de insprekers werd het
punt gelijk behandeld. ONPL deelde de mening dat het
proces rondom deze vergunningverlening raar was verlopen,
maar ziet ook in dat dit een mooi plan is voor het hart van
Wernhout. Veel andere partijen deelden deze tweestrijd.
Daarnaast hoopten een aantal partijen dat er wellicht
nog wat consensus bereikt zou kunnen worden tussen de
twee insprekers. Het punt ging met debat naar de raad.
Na dit punt volgde het punt ‘Vaststelling bestemmingsplan
Weide Pracht fase 2’. ONPL vindt dit, net als vele andere
partijen, een heel mooi plan voor Klein Zundert. Echter
maken wij ons wel zorgen om de A watergang die er ligt,
welke best gevaarlijk gesitueerd is, met name voor een
buurt met kleine kinderen. Om die reden vroegen wij (en
andere partijen) om hier goed naar te kijken. Het punt
ging zonder debat naar de raad. Hierna volgden de punten
‘Voorlopige jaarrekening 2021 en ontwerp-begroting 2023 GR
Werkplein Hart van WestBrabant’, ‘Voorlopige jaarrekening
2021 en ontwerpbegroting 2023 GGD West-Brabant’,
‘Vaststelling Bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 7a
te Achtmaal’, ‘Vaststelling Bestemmingsplan Ellewaard
2,Minnelingsebrugstraat 12 en 21’ en ‘Ontwerp begroting
OMWB 2023 en jaarrekening 2021’. Deze punten konden na
korte discussie allemaal zonder debat naar de raad.

> Johan aan het woord tijdens de ronde van 21 juni

RONDE 22 JUNI
Op 22 juni werd de ronde waargenomen door Roy en
Bertha. Deze ronde werd afgetrapt met twee insprekers die
kwamen inspreken op het agendapunt ‘Verklaring van geen
bedenkingen Wernhoutseweg 126 te Wernhout’. De eerste
inspreker was de heer Verheijen, een omwonende van het
plan. Hij zei geen voorstander te zijn van dit plan, omdat
het invloed heeft op de buurt en op de parkeergelegenheid
op het Antoon Jurriensplein in Wernhout. Ook sprak hij
over hoe raar de proces rondom de vergunningverlening is

> Roy aan het woord tijdens de ronde van 22 juni

SAY CHEESE!
Op dinsdag 21 en dinsdag 28 juni werden alle raadsleden op
de foto gezet. Het resultaat vind je binnenkort op de website
van de gemeenteraad (www.zundert.nl/gemeenteraad).

