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RONDE 3 OKTOBER
De ronde van 3 oktober werd waargenomen door Roy en 
Piet. Nog voordat er overgegaan werd naar de inhoudelijke 
agendapunten, werd door de voorzitter aangehaald 
dat de indieners van zienswijzen op het agendapunt 
‘Vaststelling van het bestemmingsplan Prinsenstraat Fase 
3 (Tuinderij)’ niet actief geïnformeerd waren over het 
feit dat dit punt op de agenda stond en zij hierop konden 
inspreken. Dit ben je als gemeente ook niet verplicht, 
maar het is wel een goed gebruik in Zundert. Daarom werd 
het agendapunt door de ronde van de agenda gehaald. 
De ronde vond dat de indieners voldoende gelegenheid 
moeten hebben om in te komen spreken en de inspraak 
voor te bereiden. Nadat dit punt van de agenda gehaald 
was, werd het eerste inhoudelijke punt behandeld. Dit 
was ‘Bestemmingsplan Nieuwmoerseweg 21 Achtmaal’. 
ONPL vond dit een mooi plan met perspectief voor de 
ondernemers en was daarom positief. Bijna alle partijen 
waren dat, alleen Dorpsbelangen gaf aan moeite te 
hebben met het plan. Hoewel het ontwerp sprak over 
verplaatsing van een stal, vonden zij het nieuwbouw. 
Daarnaast staat er in het plan dat dit gebruikt gaat worden 
voor statische opslag en dat vonden zij zonde in het 
buitengebied. Ook al is dat gewoon toegestaan. Zij wilden 
het punt met debat meenemen naar de raad. Na dit punt 
volgden de punten ‘Bestemmingsplan Goorbaan 1 en 1a, 
Klein Zundertseweg 32’, ‘Vaststelling bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte Hoefstraat Rijsbergen’, ‘Gewijzigde 
vaststelling Bestemmingsplan Eldertstraat 1b te Klein 
Zundert’, ‘Vaststelling bestemmingsplan Molendreef te 
Wernhout’ en ‘Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan 
Raambergweg 13 te Klein Zundert’. Al deze punten 
konden zonder debat naar de raad.

WERKBEZOEK SURPLUS
Op dinsdagochtend 4 oktober mochten we als raads- en 
burgerleden op werkbezoek bij Surplus. In een paar uur 
tijd zijn we meegenomen in de werkzaamheden van 
Surplus Welzijn Zundert, het Jongerenwerk Zundert en 
Het Nonnekeshof Pluspunt. Bij dat laatste eindigden we 
met een heerlijk kopje soep. We werden van de ene naar 
de andere locatie vervoerd door de BoodschappenPlusBus. 
Die ochtend werd weer bewezen dat dit alles onmisbaar 
is voor Zundert, evenals de vrijwilligers die dit mede 
mogelijk maken. Het was dan ook een interessante 
ochtend!

RONDE 4 OKTOBER
Lieke en Remco waren degenen die de ronde van 4 oktober 
waarnamen. Tijdens deze ronde gebeurde hetzelfde als 
tijdens de ronde van 3 oktober. Omdat de indieners 
van de zienswijze op het agendapunt ‘Vaststelling 
bestemmingsplan Laguitensebaan Rijsbergen’ niet actief 
geïnformeerd waren, besloot de ronde dit punt van de 

agenda te halen. Daarmee werd het eerste inhoudelijke 
agendapunt het punt ‘Minimabeleid 2022-2026 “iedereen 
doet mee”’. ONPL vindt dat er geen beter moment 
is om het minimabeleid te herijken dan nu, met alle 
stijgende prijzen en de hoge inflatie. We vonden het 
een mooi plan, waarmee de gemeente pro-actief aan 
de slag zal gaan. Deze mening deelden veel andere 
partijen met ons. In het plan werd ook gesproken om € 
25.000 incidenteel uit de reserve corona te halen voor 
het ophogen van meedoenregelingen. De VVD vond dit 
een lastige, omdat zij deze reserve wil gebruiken voor 
acute gevallen veroorzaakt door corona en wilde het 
punt daarom met debat naar de raad. Toen was het de 
beurt aan het punt ‘Lokaal Jeugdbeleid 2023-2026’. Ook 
dit vond ONPL, net als vele andere partijen, een mooi, 
uitgebreid plan waarin samenwerking is gezocht met 
diverse stakeholders. En ook bij dit punt werd er geld uit 
de reserve corona gehaald. Dit keer € 70.000 incidenteel 
voor het opzetten van pilots op bewezen effectieve 
interventies op het gebied van mentaal welbevinden. 
ONPL kon dit goed rijmen, want mentaal welbevinden is 
iets wat bij veel jongeren achteruit is gegaan door de 
coronacrisis. De VVD vond dit weer een lastige, omdat 
zij, net als bij het vorige punt, van mening zijn dat die 
reserve alleen ingezet moet worden voor acute gevallen 
veroorzaakt door de coronacrisis. Het punt ging daarom 
ook met debat naar de raad.

> Roy aan het woord tijdens de ronde.

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/1023612/Ronde%2003-10-2022
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926215/Ronde%2004-10-2022
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TECHNISCHE AVOND
Zoals ieder jaar was er ook dit jaar weer een 
technische avond voorafgaand aan de netwerkbegroting 
georganiseerd voor raads- en burgerleden. Ook hier was 
ONPL goed vertegenwoordigd. Tijdens zo’n avond kun je 
als raads- of burgerlid alle technische vragen die je hebt 
over de begroting stellen aan twee kundige ambtenaren. 
Erg prettig dus!

> Piet, Bertha met René tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst

Dinsdagavond 18 oktober stond de raadsvergadering op 
de agenda. Tijdens deze raadsvergadering werden er vier 
punten met debat behandeld. De eerste twee waren de 
punten ‘Lokaal Jeugdbeleid 2023-2026’ en ‘Minimabeleid 
2022-2026 iedereen doet mee’. Bij het stukje over 
de ronde van 4 oktober was al te lezen dat deze met 
debat naar de raad gingen omdat de VVD het niet eens 
was met de financiering. Om die reden dienden zij een 
amendement in bij zowel het Lokaal Jeugdbeleid als bij het 
Minimabeleid. Beide amendementen werden verworpen, 
omdat alle andere partijen, waaronder ONPL, het 
incidenteel inzetten van geld uit de reserve corona goed 
konden rijmen bij deze twee onderwerpen. Na deze twee 
onderwerpen, werd het agendapunt ‘Bestemmingsplan 
Nieuwmoerseweg 21 Achtmaal’ besproken. In het stukje 
over de ronde van 3 oktober is te lezen waarom dit met 
debat naar de raad ging. ONPL was voorstander van dit 
plan en bleef daarom positief. Dorpsbelangen diende 

RAADSVERGADERING

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Op 5 oktober stond er een beeldvormende 
raadsbijeenkomst gepland met betrekking tot de 
bestuursopdrachten Buitengebied en Dienstverlening. 
Twee hele belangrijke onderwerpen voor ONPL en dat was 
ook wel te zien aan de vertegenwoordiging vanuit onze 
partij. Bijna alle raads- en burgerleden waren aanwezig. 
We gingen bij beide thema’s in groepjes uit elkaar om aan 
de hand van vragen, een SWOT-analyse en een verhaal de 
thema’s en ieders bevindingen in kaart te brengen. Het 
was een interactieve en interessante avond!

een amendement in op dit punt. ONPL ondersteunde 
het amendement niet, omdat wij juist vinden dat met 
het voorstel zoals het er ligt verpaupering en leegstand 
voorkomen wordt en een toekomstbestendige agrarische 
locatie wordt gecreëerd. D66 benoemde dat in het nu 
geldende bestemmingsplan Buitengebied statische 
opslag (waaronder caravanstalling) onder voorwaarden 
is toegestaan. Met het amendement van Dorpsbelangen 
wordt daardoor juist een uitzonderingspositie voor deze 
locatie gecreëerd. Het amendement kon niet op steun 
rekenen en werd daarom verworpen. Het agendapunt 
zelf werd aangenomen. Tot slot stond er nog een Motie 
Vreemd aan de Orde van de Dag op de agenda. Deze werd 
ingediend door CDA, D66, VVD en onszelf, ONPL. Met 
de motie verzochten we het college op korte termijn te 
onderzoeken wat de omvang van het probleem is voor 
lokale bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties met een eigen c.q. huuraccommodatie door 
de gestegen energieprijzen en daaropvolgend, indien 
nodig, een Noodfonds Energie te overwegen. De motie 
werd aangenomen!

> Lieke aan het woord tijdens de raadsvergadering.

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926233/Het%20Besluit%2018-10-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/11948594/3/amendement%2Blokaal%2Bjeugdbeleid
https://zundert.notubiz.nl/document/11948595/3/amendement%2Bidereen%2Bdoet%2Bmee
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926217/Ronde%2005-10-2022
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926217/Ronde%2005-10-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/11948598/3/nieuwmoerseweg%2B21
https://zundert.notubiz.nl/document/11949533/6/motie%2Bvreemd
https://zundert.notubiz.nl/document/11949533/6/motie%2Bvreemd

