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Voor een open en daadkrachtig bestuur in vitaal Zundert 

  

  
  

Dorpsbelangen is een partij met een positieve instelling en enthousiaste 
mensen. Deze instelling en dit enthousiasme willen wij de komende 

periode inzetten om te werken aan een gemeente waar het prettig wonen, 
werken, winkelen en recreëren is. Een actieve gemeente waar je goed 

geholpen wordt en terecht kunt voor advies en ondersteuning is hiervoor 
noodzakelijk. De werkwijze die wij voorstaan luidt: duidelijkheid, 

daadkracht en betrokkenheid. Voor we dieper ingaan op onze belangrijkste 
aandachtspunten voor de komende periode willen we deze begrippen 

graag toelichten. 
  

Duidelijkheid 

Goed besturen vraagt een open, eerlijk en duidelijk beleid. Iedere burger 

mag weten wat we als gemeente willen. Duidelijk aangeven hoe 
beslissingen genomen worden. Hierbij staat centraal: “zeggen wat we 

doen en doen wat we zeggen”. 
  

Daadkracht 

Dorpsbelangen vindt dat de gemeente een betrouwbare partner moet zijn 

bij de ontwikkeling van lokaal beleid. Van een goed bestuur wordt visie, 

interne en externe uitstraling verwacht, met als resultaat een 
daadkrachtig beleid. “Besluiten nemen” moet niet uit de weg worden 

gegaan. 

DORPSBELANGEN, voor duidelijkheid, daadkracht en betrokkenheid 
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Dorpsbelangen heeft hier invulling aan gegeven door na de bestuurscrisis 

het initiatief te nemen om middels een zakenkabinet rust in het bestuur 
van onze gemeente te brengen. Deze daadkrachtige aanpak wil 

Dorpsbelangen voortzetten met kwalitatief vakkundige wethouders en 
gesteund door een professioneel geleide ambtelijke organisatie.  

  

Betrokkenheid 

Dorpsbelangen is van mening dat de burger tijdig betrokken moet worden 
bij nieuwe beleidsvoornemens. Op verzoeken vanuit de bevolking moet 

door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie snel en adequaat worden 
gereageerd, in duidelijke, leesbare taal. Onze visie is dan ook de volgende: 

 de gemeente moet een laagdrempelig beleid voeren zodat zij voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk is; 

 de gemeente moet de samenwerking zoeken en initiatief tonen naar de 

burgers, verenigingen, bedrijven, overheden en instellingen; 
 zowel bestuurlijk als ambtelijk is de opdracht het dualisme uit te 

dragen. 
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Speerpunten: 
 Behouden van een zelfstandige gemeente. 

 Zorgdragen voor een actief woningbouwbeleid met voldoende parkeer- 
en groenvoorzieningen, voldoende huurwoningen voor alle doelgroepen 

(maar extra voor jongeren) en opstarten van beleid voor 
uitbreidingsplannen voor woningbouw na 2008. 

 Investeren in grote projecten zoals de herinrichting van de Molenstraat, 

de aanleg van een randweg, ontwikkeling St. Anna met behoud en het 
openstellen van de tuin, het realiseren van de Milieustraat en het 

verplaatsen van het hockeyveld. 
 Behouden van de maatschappelijke en culturele voorzieningen in alle 

kerkdorpen, dus besturen en voorzieningen dicht bij de burgers. 
 Het doelmatig en klantgericht uitvoeren van de nieuwe Wet 

Maatschappelijk Ondersteuning. 
 Het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen, sportvoorzieningen,  

wegen en groenvoorzieningen wegwerken. 
 Het behouden en ontwikkelen van kwalitatief goede natuurgebieden in 

de gemeente, daarnaast milieu- en natuurverbeteringen stimuleren 
wanneer deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

leefomgeving. 
 In overleg met de sportverenigingen het privatiseren van de complexen 

bezien, de  voor- en nadelen op de lange termijn zullen hierbij in 

overweging genomen worden. 
 Werken en wonen in Zundert: Dorpsbelangen vindt dat de gemeente 

Zundert zorg moet dragen dat lokale bedrijven door kunnen groeien en 
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startende ondernemers zich kunnen vestigen op goed gelegen 

bedrijventerreinen. 
 Agrarische sector: bevorderen dat de ontwikkeling van duurzame land- 

en tuinbouwactiviteiten door kan gaan. 
 Het faciliteren van de aanleg van een evenemententerrein, met name 

ten behoeve van de bloemencorso, nabij de assortimentstuin. 
 Bestuurlijk en ambtelijk zal de leiding moeten komen bij een kwalitatief 

vakkundig college met een beperkt aantal krachtige leidinggevenden. 
 Ambtelijke organisatie: Het aanstellen van contactambtenaren 

(snellere dienstverlening), het uitvoeren van basisvoorzieningen door 
de gemeente, beperkt privatiseren (wat goed gaat behouden), 

ontwikkelen kennis en kunde op het gebied van subsidiebronnen en een 
efficiënte organisatie.  

 Een financieel krachtig beleid tegen zo laag mogelijke belastingen en 
leges die passen bij investeringsplannen en uitvoering van een 

klantgerichte dienstverlening 
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1 BESTUUR 
  

Nu landelijke bestuurders signaleren dat bepaalde gemeenten te klein 

(30.000 inwoners) zouden kunnen zijn, is het van belang dat lokale 
partijen zich laten zien en horen voor het behoud van de zelfstandigheid 

van hun gemeente. Zeker een gemeente als Zundert kan zelfstandig 
blijven. Daarnaast zijn de voordelen van de vorige herindelingen bij vele 

gemeenten nog steeds niet zichtbaar. Dorpsbelangen vindt dat de 
bestuurders van de gemeente dicht bij de burgers moeten blijven staan. 

Dorpsbelangen heeft ook de keuze gemaakt om vernieuwing toe te passen 
in de raad. De jongere generatie zal geleidelijk het werk van de oudere 

generatie over moeten nemen. Hiervoor zijn binnen onze partij de nodige 
voorzieningen getroffen. Dankzij Dorpsbelangen heeft de huidige coalitie 

actie ondernomen de unanieme zes speerpunten van de raad met drie 
externe wethouders uit te voeren. Dit is grotendeels gelukt, en wel binnen 

acht maanden.  
Openbaarheid van bestuur is van wezenlijk belang, Dorpsbelangen zal zich 

hardmaken om de besluiten van B&W wekelijks te publiceren.  

Het is van belang om aan te tonen dat de toekomstige gemeenteraad die 
zelfstandigheid kan afdwingen. Dus  het bestuur van onze gemeente zal  

in handen moeten komen van een kwalitatief vakkundig College van B&W 
met een beperkt aantal krachtige leidinggevende functionarissen en een 

actieve en betrokken ambtelijk organisatie gesteund door een 
gemeenteraad die stuurt op hoofdlijnen. 
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2 WONEN 
  

Uitbreiding van het woningbouwcontingent per kerkdorp staat voor 

Dorpsbelangen centraal, zodat we kunnen voorzien in de 
huisvestingsbehoefte van onze burgers.  Met het project Bouwen Binnen 

Strakke Contouren (BBSC) heeft de gemeente Zundert een unieke kans 
om een inhaalslag te maken voor onze bouwambities. Dit project loopt 

t/m 2008 en daarom is voortvarendheid en daadkracht geboden. 
Dorpsbelangen kijkt graag verder naar de periode na BBSC en zal een 

beleid uitdragen dat ervoor zorgt dat we ook na 2008 verder kunnen gaan 
met bouwen. Deze bouwplannen dienen aan te sluiten op de wensen en 

de samenstelling van onze bevolking. De uitkomst van het nieuwe 
bevolkingsonderzoek m.b.t. tot de woonwensen zal een leiddraad vormen 

voor ons beleid. Dit is er met name op  gericht om uitbreiding van ieder 
kerkdorp te realiseren. Het provinciaal beleid zal kritisch gevolgd worden.  

  
Dit betekent voor Dorpsbelangen het promoten van wonen, werken en 

welzijn in onze gemeente. Wij zullen ons verder inzetten: 

 Dat BBSC niet betekent dat elke groene plek in onze dorpen moet 
worden volgebouwd, leefbaarheid moet een hoofddoel zijn. Onze 

kernen dienen hun dorpskarakter te behouden en beeldbepalende 
objecten of gebieden zullen behouden moeten blijven. 

 Om het provinciaal beleid waar mogelijk te beïnvloeden met als doel 
een maximum aantal woningen te mogen bouwen (na BBSC). 

 Voor het bouwen van betaalbare huurwoningen. 
 Voor het toedelen van (betaalbare) woningen of bouwkavels aan 

jongeren. 
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 Voor meer woningen en bouwkavels voor de middengroep (30–55 jaar). 

 Om ouderen huisvesting af te stemmen op vraag en aanbod . 
 Dat in het geval het woningtoewijzingsbeleid gewijzigd wordt, 

afspraken gemaakt kunnen worden voor behoud van de rechten voor 
de huidige ingeschrevenen.  

 Voor het tijdig aankopen van gronden voor woningbouw 
uitbreidingslocaties (actieve grondpolitiek). 

 Dat BBSC zich dient te houden aan beeldbepalende situaties binnen 
onze gemeente. Hier moet het monumentenbeleid strikt op worden 

toegepast. Beeldbepalende situaties dienen we actief te beschermen. 
De plannen voor woningbouw op gemeentelijke projecten zoals het 

Stokperdje en de voormalige Mencia Sandrode school dienen met extra 
voortvarendheid opgepakt te worden. 

Waar mogelijk adviseren wij het college de thans geldende regelgeving 
voor de ruimte-voor-ruimte regeling te benutten. 

  

  
3 WERKEN 
  

De vitaliteit van onze gemeente heeft alles te maken met 

werkgelegenheid. Het is voor Dorpsbelangen uitermate belangrijk dat er 
groei is in werkgelegenheid. Groei betekent vitaliteit. Het mag bekend zijn 

dat de agrarische sector met de aanverwante activiteiten veruit de 
grootste werkgeversgroep is. Dorpsbelangen zal zich inzetten voor een 

vitaal platte land waarin de agrarische sector zich naar behoren kan 

ontwikkelen, ondanks alle  regelgeving die het vanuit de overheid over 
zich heen krijgt.  
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Daarnaast is het voor Dorpsbelangen onbegrijpelijk dat wij van de 

Provincie zo weinig mogelijkheden krijgen voor uitbereiding van de 
bedrijventerreinen. Groei van  de werkgelegenheid in de niet-agrarische 

sector moet het andere speerpunt zijn om de gemeente vitaal te houden. 
  

3.1 Bedrijventerreinen 
  

Als locale overheid dienen wij een beleid/visie te hebben voor het 
beschikbaar stellen van bedrijventerreinen voor startende ondernemers 

en om niet-agrarische ondernemers uit het buitengebied 
verplaatsingsmogelijkheden te kunnen bieden. Wij zijn hiervoor 

afhankelijk van de provincie. Dorpsbelangen zal via B&W steeds blijven 
stimuleren om op provinciaal niveau meer bedrijventerreinen beschikbaar 

te krijgen dan tot nu toe aan de gemeente Zundert is toebedeeld. 
Dorpsbelangen vindt dat de gemeente zowel voor woningbouw als 

bedrijventerreinen steeds aandacht moet hebben voor actieve 

grondpolitiek (aansluitend op de Structuurvisie Plus). Samen met beleid 
voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor ieder kerkdorp kunnen 

we onze vitaliteit van de gemeente verder uitwerken. Bedrijventerreinen 
dicht bij de kernen geeft een optimale bereikbaarheid voor de 

medewerkers en geen onnodige en mogelijk milieubelastende 
verkeersbewegingen. Daarnaast willen wij grootschalige niet-agrarische 

bedrijven stimuleren te verhuizen naar hiervoor in te richten 
bedrijventerreinen. 

Op korte termijn dringen wij er bij het college op aan om de locatie 
Ambachten en Waterman voortvarend te ontwikkelen. 
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3.2 Agrarische sector 
  

Hierin heeft Dorpsbelangen een specifieke wens voor uitbreiding van het 
boomteelt ontwikkelingsgebied in de gemeente Zundert. Het nieuwe 

rapport “Boomteelt en Landschap” zal door Dorpsbelangen omarmd 
worden als hulpmiddel voor de boomteelt ontwikkeling. 

Het valt niet te ontkennen dat er steeds meer Vrijkomende Agrarische 
Gebouwen (VAG) ontstaan. Dit is een landelijk fenomeen en hiermee 

moeten we als locale overheid het provinciale beleid op toepassen. 
Dorpsbelangen ondersteunt dit beleid met een aantal randvoorwaarden 

die wij in ook in de toekomst willen gaan uitdragen. 
Deze zijn: 

 Ruimte-voor-ruimte regeling stimuleren. Doel: Sloop van overbodige 
stallen. 

 Alleen agrarisch georiënteerde bedrijvigheid toestaan in VAG’s.  

 Stimuleren van nevenactiviteiten verbonden met de agrarische sector 
maar uiterste terughoudendheid in uitbreiding van horecavergunningen 

in het buitengebied.  
Ook de huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders heeft onze 

belangstelling. 
Als locale overheid hebben we een beleid dat het beperkt mogelijk maakt 

(noodoplossing) om seizoensarbeiders bij de agrarische werkgever onder 
te brengen. Dit wil Dorpsbelangen tijdelijk handhaven en per jaar 

evalueren. In de toekomst moeten we zoeken naar kwalitatieve 
huisvesting. De doelstelling van Dorpsbelangen is ook arbeidsparticipatie 
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te bevorderen, dus inzet van werkloze en werkzoekende burgers voor 

tijdelijke arbeid.  
  

  
3.3 Midden- en Kleinbedrijf 

  
Centralisering van detailhandel in de dorpskernen. Parkeren zo dicht 

mogelijk bij de bedrijven, waarbij de ondernemers gevraagd moet worden 
bij te dragen in het investeren in parkeervoorzieningen. Verkeersveilige 

winkelstraten met wandel- en fietsruimten zijn voorwaarden voor gezellig 
winkelen. Dit zijn de speerpunten van Dorpsbelangen. 

Bij uitbreiden van bedrijventerreinen bij elk kerkdorp dient ook ruimte te 
zijn voor startende ondernemers.  

  
  

3.4 Horeca 

  
Horecabedrijven dienen voldoende “ruimte” te krijgen voor het 

organiseren van activiteiten, mits het de leefbaarheid niet aantast. 
Anderzijds onderkent Dorpsbelangen wel degelijk het belang van de 

horeca als een positief en actief onderdeel van de leefbaarheid van een 
samenleving.  

Milieuvergunning en gebruiksvergunning dienen gelijktijdig afgegeven te 
worden. Het loslaten van de sluitingstijden mag geen overlast veroorzaken 

voor de bevolking. Zie hiervoor ook onderdeel Sociale Veiligheid. 
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3.5 Toerisme 

  
Toerisme is ook een belangrijke werkgever in Zundert en vooral in de 

indirecte zin. Het is dus belangrijk om hiervoor ons beleid gelijk te laten 
lopen met de maatschappelijke ontwikkelingen. Als wij de tijdelijk 

verblijvende gasten (toeristen) het naar de zin willen maken, moeten wij 
in onze gemeente in gelijke tred lopen met buurgemeenten zoals  Alphen-

Chaam. 
Daarnaast is het wenselijk om nieuwe particuliere initiatieven te 

ondersteunen. Denk hierbij aan Bed & Breakfast, Goeikamer initiatieven 
en dergelijke. 

Noodzakelijke ontwikkelingsverzoeken van campings ondersteunen wij, 
doch permanente bewoning zal beslist voorkomen moeten worden.  

Bestemmingsplanvoorwaarden en andere wettelijke kaders dienen dit uit 
te sluiten. Kortom de doelstelling van een camping is: tijdelijk verblijven 

en recreatie aanbieden in onze aantrekkelijke gemeente. 

  
  

4 WELZIJN EN ZORG 
  

  

4.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  

Op 1 juli 2006 wordt de WMO van kracht. Met de komst van de WMO 
krijgen gemeenten meer instrumenten in handen om op welzijnsgebied 

maatwerk aan burgers te leveren. In het kader van duidelijkheid en 
daadkracht dient er aan de invoering van de nieuwe wet een gemeentelijke 
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visie ten grondslag te liggen. Hierbij acht Dorpsbelangen de participatie 

van burgers noodzakelijk. De gemeente moet een betrouwbare overheid 
zijn zodat burgers worden ondersteund bij maatschappelijke participatie 

en zelfredzaamheid. De gemeente vervult in welzijnsland de rol van 
regisseur. 

Dorpsbelangen ondersteunt het volgende beleid: 
 Het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg zorgt voor een integrale 

behandeling van vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
inkomensondersteuning. Kernwaarden zijn: klantgerichtheid, 

onafhankelijkheid, integraal, niet meer “Van het kastje naar de muur”. 
 Gemeente zet het servicepunt op in samenwerking met de betrokken 

partijen. De gemeente voert hierbij, in lijn met de WMO, de regie. Deze 
partners fungeren in de nadere uitwerking van het loket als backoffices 

van het Servicepunt waarbij de medewerkers hiervan de integrale 
processen en procedures bewaken. 

 Het loket is decentraal georganiseerd (dus ook in de kerkdorpen) en 

heeft, indien de burger hier behoefte aan heeft, avondopenstellingen. 
  

  
4.2 Ouderenbeleid 

  
Dorpsbelangen wil, in samenspraak met de ouderen, voorzieningen 

creëren waardoor men zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven 
wonen en recreëren.  

Hierbij heeft het aanstellen van een ouderenadviseur (meer info geven) 
onze voorkeur. De op handen zijnde WMO geeft ons de mogelijkheden. De 
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ouderenadviseur neemt zijn intrek in de éénloketfunctie wonen, welzijn en 

zorg. 
Het nieuwe woonwensen onderzoek zal voldoende informatie op moeten 

leveren om te zien of er bijsturing van het woonbeleid voor deze groep 
noodzakelijk is. Dorpsbelangen zal in het nieuw te formuleren woonbeleid 

kritisch meedenken om deze  ouderen, die verantwoordelijk  zijn geweest  
voor de groei van deze mooie gemeente, niet in de kou te laten staan. 

  
  

4.3 Jeugd- en Kindercentrum 
  

Helaas moeten we ook dit jaar weer vaststellen dat er nog geen Jeugd- en 
Kindercentrum gerealiseerd is. Nu is de verwachting op zijn vroegst eind  

2006 begin 2007. Wij willen de inzet van de  gemeenschapshuizen voor  
jongerenactiviteiten onder begeleiding van jongerenwerkers meer 

stimuleren. Vraaggericht werken is hierbij een uitgangspunt De WMO geeft 

ons ook hierbij meer kansen. 
  

  
4.4 Verenigingen 

  
Dorpsbelangen hecht grote waarde aan een bloeiend verenigingsleven.  

Door de inbreng van Dorpsbelangen is er de afgelopen raadsperiode een 
rechtvaardig en duidelijk subsidiebeleid tot stand gebracht.  

Dorpsbelangen staat voor eigen initiatief van de verenigingen waarbij de 
gemeente moet zorgen voor  duidelijke afspraken. 
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Daarnaast is in het beleid ook voldoende ruimte voor extra subsidie voor 

jongeren, minima en gehandicapten in onze gemeenschap. We staan voor 
duidelijke regels en criteria voor het toekennen van subsidies en overleg 

met de verenigingen. Belangrijk criterium is de bijdrage die de 
verenigingen leveren aan de Zundertse gemeenschap, o.a. meetbaar aan 

de kwaliteit en de kwantiteit van de activiteiten.  
  

  
4.5 Sportverenigingen 

  
In de vastgestelde Sportnota is het uitvoeren van een klanttevredenheids-

onderzoek voor 2005-2007 als actiepunt opgenomen. Een 
klanttevredenheids-onderzoek is te gebruiken om de genoemde meetbare 

effecten zoals goed bereikbare, toegankelijke en veilige 
sportaccommodaties vast te stellen. 

Eén van de beleidsacties uit de sportnota is privatisering van 

sportvoorzieningen. Voor Dorpsbelangen is het een voorwaarde dat er een 
gedegen analyse en inspraak heeft plaats gevonden alvorens tot 

besluitvorming over te gaan. Uitgangspunt bij privatisering is op termijn 
een win–win situatie voor de verenigingen en gemeente (waarbij het 

vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd). 
  

  
Hockeyveld “De Wildert” 

  
Het onderzoek over het renoveren of verplaatsen van het hockeyveld heeft 

de steun van de fractie Dorpsbelangen gekregen.  Nu moet alles in het 
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werk gesteld worden om het veld bespeelbaar te houden. 

De visie van Dorpsbelangen is  het  verplaatsen van de hockeyvelden naar 
de omgeving van de Akkermolenstraat omdat de velden dan centraal 

gelegen zijn  nabij scholen en andere sportaccommodaties.  
  

  
Atletiekbaan 

 
Dorpsbelangen wil in  2006 daadwerkelijk de renovatie van de 

atletiekbaan uitvoeren. 
  
  

Kleedlokalen Moerse Boys 
  

Dorpsbelangen is voorstander van het opstellen van een totaalplaatje met 
betrekking tot het noodzakelijk onderhoud van de diverse gebouwen. Op 

basis van dit overzicht kunnen prioriteiten gesteld en gecommuniceerd 
worden met de gebruikers waarbij onderdeel van het besluit zullen zijn 

het investeren in een basisvoorziening en de eigen inbreng. 
  

  
4.6 Jongerenbeleid 

  

Het behouden en onderhouden van jongere ontmoetingsplaatsen (JOP) 
heeft voor Dorpsbelangen een hoge prioriteit, mits deze goed 

controleerbaar blijven en door de jeugd zelf opgeruimd worden. Bekend is 
dat het aanleggen van een JOP op veel weerstand stuit, daarom wil 
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Dorpsbelangen dit tijdig opgenomen hebben in nieuwe 

bestemmingsplannen.  
Dorpsbelangen wil meer geld voor het stimuleren van jongeren om deel 

te nemen aan het verenigingsleven en sportactiviteiten.   Wij willen de 
inzet van de gemeenschapshuizen voor jongerenactiviteiten onder 

begeleiding van jongerenwerkers meer stimuleren. Vraaggericht werken 
is hierbij een uitgangspunt. Daarnaast wil Dorpsbelangen, via regionale 

projecten geld inzetten om jongeren aan een baan te helpen of 
vrijwilligerswerk te stimuleren.  

  
  

5 LEEFBAARHEID 
  

Deze populaire term wordt meestal aangehaald als men spreekt over de 
dagelijkse woonsituatie. Het kunnen diverse uiteenlopende zaken zijn 

zoals we in willekeurige onvolledige volgorde kunnen noemen: 
- Winkels 

- Groenvoorzieningen 

- Basisscholen 
- Bibliotheek 

- Straatverlichting 
- Brievenbussen 

- Openbaar vervoer 
- Speelmogelijkheden 

- Onderhoud trottoirs, fietspanden en wegen 
- Ouderen voorzieningen 

- Parkeergelegenheid 
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- Pinautomaten 

- Jongerenvoorzieningen 
Dorpsbelangen staat voor een veilige, groene woonomgeving waar 

rekening gehouden wordt met de specifieke groepen zoals kinderen, 
ouderen en minder validen. Niet alleen een verkeersveilige, maar ook een 

sociaal veilige omgeving. 
Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving heeft de volle 

aandacht van Dorpsbelangen. Een omgeving waarin het goed wonen, 
werken en recreëren is staat hierbij centraal. Dorpsbelangen stelt vast dat 

er op dit gebied behalve minimaal onderhoud nog steeds niet veel gebeurt 
in de Gemeente Zundert. In diverse wijken is het onderhoudsniveau 

beduidend slecht, met als gevolg onveilige situaties. Daarom zullen wij 
ons ook inzetten in dit kader om de verloedering van de entree van de 

dorpen en pleinen tegen te gaan. 
  

  

  
5.1 Wijk en Buurtgericht werken 

  
Een deelaspect van het begrip leefbaarheid is wijk- en buurtgericht 

werken. Dorpsbelangen wil op een praktische wijze aan de slag middels  
het meer structuur geven binnen de organisatie door het aanwijzen van 

een contactambtenaar zodat sneller ingespeeld kan worden op signalen 
uit de woonomgevingen. Wij onderschrijven dan ook de “snel-herstel” 

aanpak met betrekking tot de werkzaamheden variërend van het recht 
leggen van stoeptegels tot het snoeien van overhangende  takken. Via het 

centrale meldpunt en via contacten van buitendienstmedewerkers met 
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burgers, kan direct worden ingespeeld op signalen en klachten van 

bewoners over de fysieke aspecten van de woonomgeving. Op dit terrein 
vraagt Dorpsbelangen de burgers klachten en aanbevelingen aan te 

melden via de gemeentelijke Website (zie de Zundertse Bode), telefonisch 
of per brief. Op deze wijze hoopt Dorpsbelangen dat de burger zich meer 

betrokken gaat voelen bij het wel en wee van onze gemeente. 
Wij adviseren hierbij wel om het slagvaardig behandelen van klantvragen 

over de open ruimte zoals voorgesteld door het college te koppelen aan 
dit meldpunt waardoor met minder personele inzet (en dus kosten) 

maximale dienstverlening en efficiëntie bereikt worden. Dit fysieke plan 
maakt een onderdeel uit van de Integrale Veiligheidsbeleid. 

  
  

5.2 Sociale veiligheid 
  

Het gevoel van onveiligheid is een groot maatschappelijk probleem. Ook 

in onze gemeente Zundert horen en zien we geweld op straat, vandalisme, 
diefstal, inbraken maar ook locaties waar drugs gedeald worden. 

Dorpsbelangen staat voor een beleid waarbij het aspect sociale veiligheid 
de maximale aandacht krijgt. Natuurlijk heeft de politie hierin een 

belangrijke taak, maar zij kunnen dat niet alleen. Politie moet ook ‘s 
avonds op straat te zien zijn. De ophanden zijnde vernieuwing in de 

organisatie van de politie (zuidelijk deel van de streek Breda) zal door 
Dorpsbelangen kritisch worden gevolgd zodat wij verzekerd kunnen 

blijven van voldoende politie ondersteuning in de gemeente Zundert en 
van het openhouden van het politiebureau in Zundert. Wij kijken kritisch 
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naar het aantal wijkagenten en zullen zonodig een verzoek doen voor 

uitbreiding om de sociale veiligheid te waarborgen. 
  

Ook voldoende straatverlichting en indien noodzakelijk het opstellen van 
camera’s, zullen hierbij door ons  aan de orde worden gesteld. 
  

Het kan maar niet genoeg gezegd worden dat iedere inwoner van Zundert 

ook hierin een verantwoordelijkheid heeft. Tenminste het melden van een 

onveilige of een bedreigend overkomende situatie zou al een deel van de 
zo wenselijke sociale controle weer kunnen herstellen.  

  
  

5.3 Integrale veiligheid in onze samenleving 
  

Het waarborgen en bevorderen van veiligheid is een van de kerntaken van 
de gemeentelijke overheid. Een integrale aanpak van actuele 

veiligheidsvraagstukken, zoals integriteit en jeugdbeleid wordt 
ondersteund door Dorpsbelangen. 

Dorpsbelangen wil hiervoor dan ook een werkbudget beschikbaar stellen 
waarmee ook daadwerkelijk acties in gang gezet kunnen worden. Maar 

stelt daarbij de voorwaarden dat het budget met name in samenwerking 
met scholen en verenigingen voor zichtbare zaken (geen dure rapporten; 

niet opnieuw het wiel uitvinden) ingezet moet worden, zoals voor de 

jeugd, veiligheid en voor het handhaven van de normen  en waarden in 
de huidige samenleving. 

Uiteindelijk stellen wij voor een structureel budget in de meerjaren 
begroting op te gaan nemen, planning is 2008.  

http://www.dorpbelangenzundertrijsbergen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Achtmaal 

 

  

23 van 37 

Achtmaal 

Klein-Zundert 

Rijsbergen 

Wernhout 

Zundert 

DorpsBelangen, de partij voor een vitale gemeente 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl 

2006 –2010 

 

 

 

  

  
5.4 Verkeersveiligheid 

  
De drukte in het verkeer neemt alsmaar toe. Het wordt hierdoor ook 

onveiliger. Er moet daarom uitvoering gegeven worden aan het 
verkeersveiligheidsplan. Belangrijke aandachtspunten zijn:  

-   Het terugdringen van het verkeer uit de overvolle Molenstraat. 
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het buitengebied en zo 

mogelijk invoeren van 60km (aansluiten met buurgemeente Rucphen).  
- Goede wegen, fiets- en wandelpaden. 

- Prima straatverlichting en bewegwijzering. 
- Onderhoud van openbaar groen. 

  
In het kader van de veiligheid voor de fietser willen wij voor de toekomst 

nadenken over de aanleg van fietspaden of fiets suggestiestroken o.a. bij 

de verbindingswegen tussen Zundert en Sprundel en Zundert en Etten-
Leur (schoolgaande jeugd).  
  

  

5.5 Meerjarig onderhoud wegen en planmatig onderhoud trottoirs 
  

Ook bij de algemene beschouwingen heeft Dorpsbelangen zich ingezet 
voor de veiligheid van onze wegen en trottoirs. Aan veiligheid mag nooit 

getornd worden ondanks de eerder doorgevoerde bezuinigingen. Wij 
ondersteunen dan ook van harte dat in 2006 een inventarisatie zal plaats 

vinden van situaties die om veiligheidsredenen of anderszins aangepakt 
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dienen te worden. Het totale wegenbeheersplan is in 2004 geactualiseerd. 

De wegen zijn hierbij ingedeeld op basis van  beeldkwaliteiten. Gelet op 
het huidige onderhoudsniveau van de wegen en gezien de zeer slechte 

trottoirs in de diverse dorpen, vindt Dorpsbelangen dat het college dit 
probleem nu eindelijk goed op moet lossen. Dus niet teveel vergaderen 

maar uitvoering geven aan het oplossen van onveilige situaties in wegen 
en trottoirs. 

  
  

5.6 Rampenbestrijding 
  

De service en veiligheid voor de bewoners in alle kerkdorpen door de twee 
brandweerkorpsen heeft voor Dorpsbelangen een hoge prioriteit. Zeker 

gezien de uitgestrektheid van de gemeente Zundert is dit geen overbodige 
luxe. De brandweer dient zijn preventieve taak ten volle waar te kunnen 

maken. 

  
  

5.7 Kinderspeelplaatsen 
  

De verdichting van de bebouwing binnen onze kernen kan een bedreiging 
vormen voor de speelruimte voor onze kinderen. Samen met de 

groenvoorzieningen dienen kinderspeelplaatsen een belangrijke functie te 
zijn om de leefbaarheid van onze bebouwde kommen vorm te geven. Onze 

kinderen hoeven niet op beton te spelen en daarom zullen we de 
inbreidingslocatie’s van het project BBSC zeer kritisch beoordelen op deze 

aspecten.  
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5.8 Openbaar groen 

  
Het jaarlijks onderhouden en renoveren van de openbare 

groenvoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom gebeurt volgens 
een groenbeheerplan. Dorpsbelangen stelt vast dat er op dit gebied, 

behalve minimaal onderhoud nog steeds niet veel gebeurt in de gemeente 
Zundert. In diverse wijken is het onderhoudsniveau beduidend slecht, met 

als gevolg onveilige situaties. Speciale aandacht vragen wij in dit kader 
voor de verloedering van de entree van dorpen en pleinen. Bijvoorbeeld 

het opruimen van het blad van de bomen op o.a. de Wernhoutseweg. Er 
zijn geen bladkorven geplaatst waardoor de rioolputten verstopt raken. 

Dit kost de gemeenschap extra geld. W.V.S. meer buiten inzetten voor het 
groen in plaats van binnen. 

In dit kader wil Dorpsbelangen ook aandacht voor oplossen van het 

probleem van zwerfvuil. Meldingen dienen voortvarend te worden 
opgevolgd. Het is een bekend verschijnsel dat het niet opvolgen hiervan 

al snel leidt tot ontoelaatbare situaties. 
  

  
5.9 Onderwijshuisvesting 

  
Dorpsbelangen hecht hoge prioriteit aan adequate huisvesting. Inclusief 

onderwijskundige vernieuwingen. Voor de toekomst denken wij dat het 
opgaan van peuterspeelzalen in het basisonderwijs, zowel qua 
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huisvestiging als onderwijskundige voorziening, op vele fronten een win-

win situatie zal opleveren.  
  

6 NATUUR EN MILIEU 
  

De gemeente Zundert kenmerkt zich door een bijzonder landschap met 
een veelvoud aan natuur elementen. Denk hierbij aan de bossen, de 

beekdalen, de hoge gronden en de lage gronden. Hierin vinden zowel 
mens als dier uitstekend hun weg. Dat e.e.a. goed in balans moet zijn is 

geen nieuws, immers vanuit de landelijke en provinciale overheid wordt 
hierin al voldoende “gestuurd”. Denk hierbij aan het Kyoto verdrag, 

revitalisering platteland, ruimtelijk provinciaal beleid (openhouden 
landelijk gebied) en nog diverse andere zaken die in de Stuctuurvisie Plus 

(website Gemeente Zundert) uitgebreid zijn toegelicht. 
  

  
6.1 Natuurgebieden 

  

De natuurgebieden dienen blijvend te worden beschermd. Ecologische 
verbindingszones en agrarische activiteiten moeten soepel in elkaar 

overvloeien. De hierdoor ontstane economische schade moet worden 
beperkt.  

Er dient een samenhangend beleid ontwikkeld te worden, waarin zaken 
als land- en tuinbouw, veeteelt, boomteelt, ruimtelijke ordening, 

cultuurhistorische waarden en milieu op elkaar afgestemd worden. 
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6.2 Energie besparende maatregelen 

  
Om de discussie over de uitvoering van deze opdracht helder te kunnen 

voeren stellen wij voor om via een adviescommissie op basis van een 
raadsvoorstel de wijze van energiebesparing in onze gemeente meer vorm 

te geven. Daarna wordt de keuze gemaakt over zonne-, bio- en 
windenergie. Dus de discussie, over het  goedkeuren van een 

bouwvergunning  en het wijzigen van bestemmingsplan inzake het 
bouwen van een windmolenpark te Hazeldonk en omgeving, moet 

zorgvuldig gevoerd worden.  
  

  
6.3 Kyoto verdrag 

  
Het Kyoto-protocol of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de 

Japanse stad Kyoto en regelt de vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen. Het is een vervolg op het Klimaatverdrag. Met het verdrag 
zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen 

o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal 
fluorverbindingen (HFK's, PFK's en SF6) in 2008-2012 met gemiddeld 6% 

(Nederland) te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. 
In het Kyoto-protocol werd vastgelegd dat de deelnemende landen ook 

een deel van hun reductie mogen omzetten in maatregelen in het 
buitenland, sommige milieugunstige maatregelen zijn daar goedkoper te 

realiseren dan in eigen land. Ook kunnen landen 'lucht kopen' van andere 
landen, om zo reductietekorten (en dus een overtreding van het verdrag) 
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te kunnen vermijden. De bossen in eigen land kan men ook laten 

meetellen als reductie. 
  

Wat betekent dit nu voor Zundert?  
Onze gemeente moet ook meedoen aan het bereiken van onze landelijke 

doelstelling om de uitstoot van broeigassen te reduceren. Hierover lopen 
duidelijke afspraken. 

Omdat wij in Zundert niet kunnen putten uit de energie van een stuwmeer, 
beperkt zijn in windenergie, zonne-energie of stadsverwarming met 

restenergie van elektriciteit centrales, zijn wij hoofdzakelijk aangewezen 
op projecten zoals  bijvoorbeeld  duurzaam bouwen en compostering. Wij 

staan daarom op de landelijke duurzaamheidsmeter in de groep met een 
lage score.  

In het verdrag, worden bossen (naast het plankton in de zee) gezien als 
belangrijke bronnen voor het opnemen van CO2. Dit is ook vermindering. 

Dorpsbelangen is van mening dat onze boomteelt sector ook een 

belangrijke rol speelt in de duurzame energie ontwikkeling. Immers onze 
gemeente kent een lange, standvastige en zich nog uitbreidende 

boomtelers cultuur. Hier wordt de basis gelegd voor de aanplant van o.a. 
nieuwe bossen. Dat is ook een onderdeel van wat men in Kyoto heeft 

bedoeld en afgesproken. 
De gemeente Breda heeft grote bouwprojecten en kunnen daardoor flink 

bijdragen in energie besparing middels duurzaam bouwen en toepassing 
van stadsverwarming. Gemeente Breda heeft samen met Tilburg de 

hoogste landelijke score! 

http://www.dorpbelangenzundertrijsbergen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Achtmaal 

 

  

29 van 37 

Achtmaal 

Klein-Zundert 

Rijsbergen 

Wernhout 

Zundert 

DorpsBelangen, de partij voor een vitale gemeente 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl 

2006 –2010 

 

 

 

Dorpsbelangen stelt voor om de CO2 – reductie t.g.v. onze intensieve 

boomteelt op de kaart te zetten als steunpilaar voor de bijdrage aan het 
Kyoto verdrag.    

  
6.4 Berm- en Slootmaaisel 

  
Dit is al jaren een zich voortslepend probleem. Uiteindelijk is er een 

oplossing gevonden in composteringsmogelijkheden.  
Er zijn signalen uit onze samenleving die het maaien van de bermen graag 

meer dan 1 keer per jaar willen zien plaatsvinden. Dorpsbelangen zet zich 
in om alle bermen 2x per jaar volledig te laten maaien. Het geeft meer 

orde en netheid en zal het fenomeen zwerfvuil doen afnemen. Deze visie 
ondersteunt Dorpsbelangen omdat het ook alles te maken heeft met de 

leefbaarheid en het ondernemen in het buitengebied. De aanleg van een 
regionaal composteringbedrijf in Zundert zal Dorpsbelangen ondersteunen 

(afval bomen en slootmaaisel ).  

  
  

6.5 Stookvergunning 
  

Het stoken van hout staat op gespannen voet met Kyoto. Anderzijds is het 
nog een noodzakelijk bijverschijnsel van de effectieve vernietiging van 

restproducten uit de boomteelt zonder voor deze teelt schadelijke 
bijverschijnselen. Dorpsbelangen ziet het stoken ook als een tijdelijke 

oplossing totdat er aanvaarbare technieken beschikbaar zijn. 
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7   VRIJETIJDSBESTEDING 
  

In onze samenleving is vrijetijdsbesteding een steeds belangrijker 

onderdeel geworden. Vele vormen van vrijetijdsbesteding hebben zich 
ontwikkeld. Niet alleen sport, maar ook fietsen, wandelen, fitness, 

kaartclubjes en kinderboerderijen vallen onder deze noemer. Zelfs het 
organiseren en presenteren van cultuur (historische) evenementen zoals 

het Bloemencorso en de Boerendag kan gezien worden als een zeer 
intensieve vrijetijdsbesteding.  

In dit kader moeten wij als Dorpsbelangen de ogen open houden en met 
de mogelijkheden vanuit het gemeentelijke beleid steeds bijsturing geven 

naar actuele ontwikkelingen.  
  

  
7.1 Toerisme en recreatie 

  
De mogelijkheden om “Van Gogh” als toeristische trekker te 

behouden/gebruiken zal Dorpsbelangen blijven uitdragen. 

Bloemencorso en Boerendag zijn belangrijke toeristische pijlers voor de 
Gemeente Zundert. 

 
De ontwikkelingsverzoeken van campings ondersteunen wij, doch 

permanente bewoning zal beslist voorkomen moeten worden. De 
bestemmingsplanvoorwaarden en andere wettelijke kaders dienen dit uit 

te sluiten. Bovendien is van belang dat de ondernemers permanente 
bewoning op hun camping of recreatie bedrijf niet moeten willen. Kortom 
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de doelstelling van een camping is het aanbieden van tijdelijk verblijf en 

recreatie voor toeristen. 
  

  

  

7.2 Assortimentstuin 
  

Heroverweging op korte termijn en geen uitbreiding van het budget. De 
mogelijkheden voor het inrichten van een evenemententerrein o.a. voor 

het bloemencorso, agro businesscentrum  of andere toeristische 
aangelegenheden worden door Dorpsbelangen, in faciliterende zin, 

ondersteund.  
  

  
8   BESTEMMINGSPLANNEN 

  
De herziening van het bestemmingsplan buitengebied is noodzakelijk. 

Dorpsbelangen vindt dat gepleit moeten worden voor duurzame landbouw 
en volwaardige bedrijven, ondanks het feit dat wij provinciaal in het 

verwevingsgebied liggen.  Het beleid zal gericht moeten worden op het 
vermijden van woningbouw en het voorkomen van niet agrarische 

bedrijven in het buitengebied. Grootschalige bedrijven zullen in onze visie 

gevestigd moeten worden nabij kernrandgebieden of op een 
bedrijventerrein. Dorpsbelangen pleit ervoor bij de voorbereidingen de 

eigenaren en gebruikers vroegtijdig bij dit plan te betrekken 
  

Zaken die in voorbereiding genomen kunnen worden zijn: 

http://www.dorpbelangenzundertrijsbergen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Achtmaal 

 

  

32 van 37 

Achtmaal 

Klein-Zundert 

Rijsbergen 

Wernhout 

Zundert 

DorpsBelangen, de partij voor een vitale gemeente 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl 

2006 –2010 

 

 

 

- Woningbouw binnen de strakke contouren tot 2008 

- Uitbreidingsplannen voor woningbouw na 2008. 
- Aanleg bedrijventerreinen. 

  
  

9   STRUCTUURVISIE PLUS 
  

In de ruimtelijke ordening moeten continu nieuwe beslissingen worden 
genomen. Om deze beslissingen op een verantwoorde wijze te kunnen 

maken is een visie gemaakt voor de toekomst van de gehele gemeente 
Zundert, De structuurvisie Plus.  

Dit is een zeer gedetailleerd gemeentelijk document dat in 2002 is 
vastgesteld door de gemeenteraad van Zundert. Het document is o.a. via 

de website van de Gemeente Zundert op Cd-rom te bestellen. 
Samen met de landelijke en provinciale documenten zoals “Vijfde Nota 

Ruimtelijke Ordening” en “Streekplan Noord-Brabant” zal de 
Structuurvisie Plus voor Dorpsbelangen een leidend element zijn bij het 

nemen van beleidsbepalende beslissingen. 

Natuurlijk leven wij in een dynamische samenleving en Dorpsbelangen zal 
de inhoud van deze documenten ook dynamisch interpreteren. Hierdoor 

ontstaat vanzelf nieuw beleid dat gerelateerd blijft aan veranderende 
omstandigheden in onze vitale gemeente Zundert. 

  
  

10   RECONSTRUCTIE ZANDGRONDEN EN RUILVERKAVELING 
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Dorpsbelangen vindt dat de gemeente zich actiever moet opstellen m.b.t. 

het provinciaal landbouw beleid. Denk hierbij ook aan het actief volgen 
van de voortgang van de ruilverkaveling en de reconstructiewet 

zandgronden. Bij het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied zal 
Dorpsbelangen pleiten voor een zo groot mogelijke flexibiliteit van de 

agrarische bedrijfsactiviteiten binnen de agrarische hoofdstructuur. Wij 
zullen de ontwikkeling van de landbouw en tuinbouw stimuleren in 

samenhang met ecologie, economie en milieu (met name gericht op 
duurzame landbouw en behoud van het familiebedrijf).Binnen dit kader 

zullen bestaande land- en (glas)tuinbouwbedrijven met een duidelijke 
toekomstvisie, voldoende mogelijkheden krijgen om uit te breiden. 

  
  

11   LEEFBAARHEID MOLENSTRAAT EN RANDWEG 
  

Dorpsbelangen vindt dat de Molenstraat leefbaar en veiliger moet worden. 
Er wordt een proefproject gestart naar het vinden van mogelijke 

oplossingen voor de verkeersafwikkeling. Wij rekenen er ook op dat er 

goed gecommuniceerd wordt met de werkgroep Molenstraat e.o.  
Hierbij zal ook inzet van de bevolking en ondernemers belangrijk zijn. 

Want alleen in een gezamenlijk compromis kunnen wij een gezellige 
Molenstraat tot stand brengen waar het goed winkelen en wonen is. 

Dorpsbelangen is nog steeds voorstander van het invoeren van een 
parkeerverbod, een 30 km zone en een verbeterde verkeersafwikkeling 

voor afslaand verkeer in en naar de Molenstraat. 
De verstening van de Molenstraat zal stop gezet moeten worden. Daarbij 

is het noodzakelijk dat de rooilijn teruggebracht wordt en de sloop van 
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panden kritisch bekeken zal moeten worden. Voor dit project is draagvlak 

aanwezig. Dus dit zal een van de opdrachten worden voor de nieuwe 
gemeenteraad. 

De Molenstraat en de Randweg zijn voor Dorpsbelangen letterlijk en 
figuurlijk aanverwante aangelegenheden. 

Hieraan zal de komende raadsperiode veel aandacht moeten worden 
besteed. Dorpsbelangen ondersteunt een keuze van de Randweg Zundert 

met een zuidelijke variant, oostelijk van de Aa of Weerijs en wel in 
combinatie met zo min mogelijk milieuschade. De aanleg van de randweg 

kan ons inziens niet over de Rustenburgstraat. Dit zal leiden tot het 
verplaatsen van veel bestaande bedrijven en daarnaast onnodig veel 

geluidsoverlast veroorzaken.  
  

De gemeenteraad van Zundert moet na 20 jaar keuzes maken om te 
investeren en zorgdragen dat er over enkele jaren werkelijk geïnvesteerd 

kan worden in deze grootschalige projecten. Daarbij moet het college en 

raad alles uit de kast halen om subsidies binnen te halen en financiële 
kaders uit te werken én te oormerken teneinde dit plan ook te kunnen 

financieren. Dit betekent ook netwerken bij de provinciale overheden en 
mogelijk ook bij het Waterschap en Brabantse milieufederatie. 

Dorpsbelangen   vindt al jaren dat hiervoor structureel gelden moeten  
worden gereserveerd . 

 
  

12   MILIEUSTRAAT 
  

Het is beslist noodzakelijk dat in 2006 een milieustraat gerealiseerd wordt.  
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13   GEMEENTELIJKE BELASTINGEN (OZB) 

  
Dorpsbelangen is verheugd dat de meerjaren nota een duidelijk positief 

beeld laat zien.  
 Reden:De gemeente beschikt over ruime reserves en voorzieningen ca 

20 miljoen euro;  
 Een stevige belastingdruk is verdedigbaar gezien de investeringen van 

ruim €  1.500.000  in 2006  (t.o.v. investeringen 2005:   € 250.000.-) 
en Dorpsbelangen wil dan ook dat de grote investeringen zoals eerder 

genoemd ook uitgevoerd worden. De oppot politiek is wat 
Dorpbelangen betreft voorbij. 

 Uit de belastingen en reserves kunnen vanaf 2007 investeringen 
gedaan worden voor o.a. verenigingen, scholen en kan de uitvoering 

van de onderhoudsplannen opgelost worden. 
 Het gevoerde financiële beleid biedt ruimte voor de totale 

investeringslasten van ca € 750.000,- van 2007 tot en met 2009. De 

meerjaren begroting vertoont dus een solide basis. 
 Dorpsbelangen zal dit positief beeld vasthouden en verder uitbouwen 

daar waar mogelijkheden zich aandienen. 
  

  
Voor Dorpsbelangen is het werkplan van het college van B&W, de ruimte 

voor investeringsplannen 2006 t/m 2009 en de doorstart met 3 externe 
wethouders in het algemeen belang van Zundert. De controle op 

doelmatigheid en rechtmatigheid zal Dorpsbelangen als instrument 
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inzetten met als doelstelling de gemaakte afspraken en het daarbij 

behorende financiële budget van de gemeenschapsgelden te toetsen. 
  

  
  

14   CONTACT EN WEBSITE 
  

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl 
  

Wij stellen uw bezoek aan deze website zeer op prijs. Hierin vindt u allerlei 
informatie en kunt u kennis maken met het bestuur, de raadsleden en de 

commissie leden. Ook dit verkiezingsprogramma alsmede de algemene 
beschouwingen van Dorpsbelangen over de gemeente begroting van 2006 

zijn hierop terug te vinden. 
Graag vragen wij u gebruik te maken van deze website als u wensen, 

adviezen , op- of aanmerkingen heeft over het beleid van Dorpsbelangen 
en alles wat u op gemeentelijk vlak bezig houdt. Verder kunt u altijd 

telefonisch contact op nemen met onze raads- en commissieleden. Ook 

kunt u zich aanmelden als lid van onze partij en/of onze achterban 
vergaderingen bezoeken. 

  
  

  
  

  
  

  

Dorpsbelangen, dé partij voor Achtmaal, Klein Zundert,  Rijsbergen, 
 Wernhout en Zundert 

Secretariaat : 
Marianne Pellis, Weduwestraat 4, 4881 MA Zundert, Telefoon: 076-5972883, Bankrekening: 14.53.03.918. 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl 
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Afdrukversie  

  

  

http://www.dorpbelangenzundertrijsbergen.nl/
../DocPrint/Verkiezingen%20Programma%202006-2010.pdf

