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Algemene Politieke Beschouwingen begroting 2006 
  
Een korte terugblik over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het totale college van B&W is tussen 
januari en maart j.l. afgetreden. De aanleiding was een raadsbesluit over het legaliseren van het 
recreatiepark Patersven. Het rapport Ouwerkerk ”nu zaaien, straks oogsten”  werd uitgebracht met 
diverse aanbevelingen waaronder op bestuurlijk niveau het aantrekken van wethouders buiten de 
gemeente Zundert. Deze aanbeveling werd niet gedragen door de meerderheid van de raad. Dus is een 
overleg opgestart met NZ&W,VVD, PvdA en CDA  om een nieuwe coalitie te vormen met eigen 
wethouders. Hiervoor was geen meerderheid te vinden in de raad. Zundert werd bijna onbestuurbaar.  
  
De fractie Dorpsbelangen vond en vindt zich als volksvertegenwoordiger mede verantwoordelijk voor 
deze ontwikkeling. Dus heeft de fractie Dorpsbelangen in het belang van Zundert het initiatief opgestart 
onder leiding van een bemiddelaar, de heer De Cloe (op advies van de commissaris van de Koningin 
om een poging op te starten voor het vormen van een zakenkabinet met drie externe wethouders).  
  
Op 14 maart is het zakenkabinet van CDA, AB, PvdA, partij de Rooij en DB gevormd. De externe 
wethouders, Van de Wiel, Vermeulen en Van de Wollenberg zijn gestart met een werkplan dat de raad 
heeft ondersteund (zes hoofdpunten en enkele subactiviteiten).  Hier gaan wij ons verder voor inzetten 
tijdens de begrotingsbehandeling 2006. Want na een half jaar zakenkabinet zijn wij er nog niet. Maar 
krijgen onderweg stimulerende opmerkingen te horen zoals: Het gaat beter, het is stil in de pers, de 
zaken worden sneller en zakelijker opgelost en er worden knopen doorgehakt.” 
  
Daarom, beste collega raadsleden en geacht college, de fractie Dorpsbelangen is tevreden over de 
samenwerking met dit zakenkabinet en de externe wethouders. Wij vinden op hoofdlijnen terug wat we 
verwacht hadden, dit alles IN HET BELANG van Zundert. Ondanks de moeilijke organisatie start.  
  
Voor de  leden van de raad zijn er vanuit het Rapport van de Commissie Ouwerkerk eveneens 
aanbevelingen gedaan. Vernieuwing binnen de toekomstige raad is gewenst. De vraag is natuurlijk waar 
staan we nu met de gemeente Zundert? De ervaringen van de afgelopen maanden laat zien dat  het 
wel degelijk mogelijk is om zaken gerealiseerd te krijgen. 
  
  
  
  
Onderstaande zaken zijn voorbeelden van de vooruitgang: 
- Uitvoeren van werken aan bruggen en viaducten; 
- Afvoeren van langdurig bermafval; 
- Opstart overleg met de verenigingen inzake privatisering van sportparken en klein onderhoud 

in eigen beheer waar geld voor beschikbaar werd gesteld; 
- Na het interactieve proces tussen partijen is het  initiatief ondersteund om het 

evenemententerrein te   verhuizen naar de Assortimentstuin; 

DORPSBELANGEN, voor duidelijkheid, daadkracht en betrokkenheid 
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- Overleg opgestart met de werkgroep “ Patersven”; 
- De vaststelling van het ontwikkelingsplan wonen en de verkoop van St. Anna aan Zorg voor 

Wonen; 
- Het aantrekken van een nieuwe gemeentesecretaris; 
- Het afsluiten van enkele contracten BBSC (70 tal woningen); 
- Begrenzingsplan Ruilverkaveling Zundert; 
- Bouwrijp maken bouwplan Hofdreef. 
 
Zijn we er dan al? Nee. Er blijven ook zorgpunten, zoals de overdracht van de Koutershof, het tempo 
voor herinrichting van de Molenstraat, het realiseren van de  Milieustraat, en de reorganisatie van de 
ambtelijke organisatie. In het verleden  is veel geïnvesteerd in de ambtelijke. Verschillende rapporten 
zijn verschenen, echter zonder concreet  resultaat. Nu staan we weer aan het begin van een ambtelijke 
reorganisatie van sectormodel naar directiemodel met invoering van integraal management. 
Dorpsbelangen wil deze ontwikkeling in het belang van de inwoners van Zundert ondersteunen maar 
stelt daarbij wel een aantal voorwaarden. Kwaliteit en continuïteit is een vereiste om het uiteindelijke 
gewenst resultaat een daadkrachtige en slagvaardige organisatie te kunnen bereiken. Concreet 
betekent dit voor Dorpsbelangen dat bij de aanstelling van de leidinggevenden een assessment een 
vast onderdeel dient te zijn en we nu als raad uitspreken de komende reorganisatie in de volle breedte 
te ondersteunen, ook na de verkiezingen. Mede in het belang van onze ambtenaren. 
  

  
Programma bestuur 
  
De juridische kwaliteitszorg en handhaving 
Uitvoering geven aan de juridische kwaliteitszorg in de praktijk. Dorpsbelangen staat hier positief 
tegenover. Waarbij wij aandacht vragen voor een praktische werkwijze en korte lijnen in een organisatie 
als de onze. Met een praktische aanpak bedoelen wij dat de juridische afdeling zich ook snel in zal 
moeten kunnen leven op het gebied van de regelgeving met betrekking tot de wettelijk 
handhavingstaken.   
  
Er zal op diverse gebieden gecontroleerd moeten worden op een praktische manier en met meer 
samenwerking tussen politie, justitie, college en raad, zodanig dat iedereen gelijk behandeld wordt en 
overtreders van de wet niet beloond gaan worden! Op deze wijze is er win–win situatie te bereiken op 
het gebied van preventie, orde en veiligheid en met een kosten besparende werking. 
  
Dit betekent voor de duidelijkheid volgens de fractie  Dorpsbelangen handhaven op een breed terrein 
in heel de gemeente conform wet en regelgeving niet meer en niet minder. Hier wordt voor alle 
duidelijkheid niet alleen bedoeld controle op recreatieparken! 
  
Personeelsbeleid en organisatie  
 
In het verleden  is veel geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie. Verschillende rapporten zijn 
verschenen, echter zonder concreet  resultaat. Het formatie onderzoek Vriends consulting 1999 en het 
kantelen van de organisatie is in de praktijk niet uitgevoerd. Vervolgens is de kadernota 
Personeelsmanagement, in september 2002 door de raad goedgekeurd, maar slechts ten dele 
uitgevoerd. Dorpsbelangen adviseerde niet aan een tweede  kerntakendiscussie te beginnen. Doch 
uitvoering te geven aan de aanwezige rapporten en management opdrachten. Nu staan we weer aan 
het begin van een ambtelijke reorganisatie van sectormodel naar directiemodel met invoering van 
integraal management. Wij zijn ons bewust dat de bestuurscrisis geld kost maar in het belang van 
Zundert staan wij achter deze diepte investering. 
 
 
  
Mede op advies van het rapport Ouwerkerk wordt besloten tot integraal management. Wij zijn 
teleurgesteld dat wij nu pas vernemen dat zelfs de functioneringsgesprekken nog in een beginstadium 
zitten. Daarom willen wij onder voorwaarden aan  integraal management meewerken, als de OR deze 
reorganisatie goedkeurt en op basis van de volgende hoofdlijnen: 
  
- Minder leidinggevenden meer uitvoerende medewerkers; geen uitbreiding van het loonbudget 

met als doelstelling op termijn een lager loonbudget; 
- Verantwoordelijkheden dienen lager in de organisatie te worden gelegd en er dient efficiënter 

te  worden gewerkt; 
- De juiste mensen op de juiste plaats; 
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- Alle nieuwe functie’s moeten intern opengesteld worden via interne sollicitatie procedure waarbij 
een assessment onderdeel van uit maakt. 

- Kwaliteit en continuïteit is een vereiste om het uiteindelijke gewenst resultaat, een 
daadkrachtige en slagvaardige organisatie te kunnen bereiken.  

- Concreet betekent dit voor Dorpsbelangen dat bij de aanstelling van de leidinggevenden een 
assessment een vast onderdeel maakt van de benoemingsprocedure. 

 
 
De fractie Dorpsbelangen vindt dan ook dat de politieke partijen, gelet op de mogelijke onrust onder het 
personeel, zich nu moeten uit spreken voor invoering van het directie model en integraal management. 
DB pleit er dus voor om ook na de verkiezingen dit  organisatiemodel voort te zetten. Dit alles in het 
beland van de Zundertse gemeenschap. Zij doet een beroep op de andere partijen deze positieve 
ontwikkelingen te willen ondersteunen. 
 
De bedrijfsvoering  
Doelstelling het realiseren van een klantgerichte en efficiënte aanpak. Wat willen we, hoe willen wij het 
en wanneer willen wij dit realiseren. Met de vraag: “Doen wij de goede dingen en doen wij de dingen 
goed”! Dit is voor Dorpsbelangen een continu proces willen wij Zundert goed bestuurbaar houden. 
  
Huisvesting gemeentelijke organisatie 
Centrale huisvesting waarbij de gemeente de regie bepaalt! Dit wordt een hoofditem bij de ontwikkeling 
van de Markt e.o. De samenwerking met Zorg voor Wonen moet o.i. nog eens duidelijk aan de orde 
worden gesteld  met de drie W vragen (wat en wanneer en door wie uitgevoerd en/of betaald). 
 

Programma openbare orde en veiligheid 
  
Brandweer en rampenbestrijding 
De service en veiligheid voor de bewoners in de kerkdorpen door de twee brandweerkorpsen geeft de 
fractie Dorpsbelangen een hoge prioriteit.  Dus zeker handhaven wij dit beleid. 
  
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; informatie uit andere gemeenten halen) ingezet moet worden, zoals voor 
de jeugd, veiligheid en met normen  en waarden in de huidige samenleving. 
  
Uiteindelijk stellen wij voor een structureel  budget in de  meerjaren begroting op te gaan nemen. Dit is 
nu mogelijk gezien de financiële ruimte voor nieuw beleid en vervangingsinvesteringen t/m 2009. 
 
Wijk en buurtgericht werken 
Een deelaspect van het begrip leefbaarheid is wijk- en buurtgericht werken. Tijdens de algemene 
beschouwingen heeft Dorpsbelangen aangegeven op een praktische wijze aan de slag te willen 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 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.  
 
Wij adviseren hierbij wel om het slagvaardig behandelen van klantvragen over de openruimte 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. 
  

Programma infrastructuur Groen en Wegen 
  
Afvoeren berm- en slootmaaisel 
Reeds vele jaren is aangegeven dat er beleid op het gebied van het afvoeren van berm- en slootmaaisel 
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opgesteld dient te worden. Recentelijk is middels een noodmaatregel een oplossing gezocht. 
Dorpsbelangen ondersteunt het voornemen dat er beleid ontwikkeld wordt ten behoeve van een 
milieuverantwoorde en efficiënte verwijdering van berm- en slootmaaisel. Belangrijk hierbij is dat 
nagedacht wordt over de financiële gevolgen voor de eigenaren van de aangrenzende percelen die 
noodgedwongen voor kosten komen te staan, t.b.v. het noodzakelijk en algemeen belang.  
Particuliere initiatieven met betrekking tot het realiseren van een composteerbedrijf zullen door DB 
ondersteund worden (planologische ontwikkeling). Als de overige partijen dit ondersteunen kan het 
college hiervoor beleid ontwikkelen. 
  
Meerjarig onderhoud wegen en planmatige aanpak onderhoud van trottoirs 
Ook bij de vorige algemene beschouwingen heeft Dorpsbelangen zich hard gemaakt voor de   
VEILIGHEID van onze wegen en trottoirs. Hieraan mag niet 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 dienen te worden. Het 
totale wegenbeheersplan is in 2004 geactualiseerd en gebaseerd op beeldkwaliteiten. Gelet op het 
huidige onderhoudsniveau van de wegen en gezien de zeer slechte trottoirs in de diverse dorpen. 
Dorpsbelangen verzoekt het college dit probleem nu eindelijk is goed op te lossen. De dekking kan uit 
de reserves betaald worden (tijdens de vaststelling van de jaarrekening 2004 hebben wij dit al 
aangegeven).Dus niet teveel vergaderen maar uitvoeren van onveilige situaties in wegen en trottoirs.  
Kunnen de fracties dit initiatief ondersteunen? 
  
In het kader van de veiligheid voor de fietser willen wij voor de toekomst nadenken over de aanleg van 
fietspaden of fietssuggestie stroken met name bij de verbindingswegen tussen Zundert en Sprundel en 
Zundert en Etten-Leur (de gemeente Rucphen heeft hiervoor al investeringen gedaan mogelijk kunnen 
of willen wij hierop aansluiten). 
  
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. De lopende projecten  o.a. 
groenplan Rijsbergen (De Muldershoek) zal waarschijnlijk eind 2005 afgerond worden. Speciale 
aandacht vragen wij in dit kader voor de verloedering van de inkom van dorpen en pleinen. En het 
opruimen van het blad van de bomen op 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. 
  
Instellen parkeerfonds  
Voor de fractie Dorpsbelangen is dit geen noodzaak voor de woningbouw, omdat onze visie is dat 
projectontwikkelaars in het plan moeten zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en  overige 
randvoorzieningen. Ingeval het algemeen belang in het geding komt zijn wij bereid incidenteel mee te 
denken over een parkeerfonds. Ook op dit terrein verwachten wij een raadsuitspraak van de raad. Zodat 
het college een opdracht meekrijgt. 
 
 
  
Energie besparende maatregelingen (Kyoto akkoord) 
Om de discussie over de uitvoering van deze opdracht helder te kunnen voeren stellen wij voor via een 
commissie advies op basis van een raadsvoorstel de wijze van energiebesparing in onze gemeente op 
te starten. Daarna wordt de keuze gemaakt over zonnen-, bio- of windenergie. Dus de discussie over 
het snel goedkeuren van een bouwvergunning  of artikel 19 WRO inzake het bouwen van een 
windmolenpark te Hazeldonk en omgeving moet stopgezet worden. Bovendien zal bij Dorpsbelangen 
de horizonvervuiling en de leefbaarheid beslist meegewogen worden. 
  

Programma economische aangelegenheden 

  
De nota werken en wonen. 
De start van   de interactieve bijeenkomst in 2004 heeft helaas geen gevolg gehad. De fractie 
Dorpsbelangen is voor stimulering van het wonen en werken in Zundert. Dus initiatieven voor een 
koopstromenonderzoek voor de detailhandel en verfraaiing van de winkelstraten kunnen wat 
Dorpsbelangen betreft op een gepaste financiële ondersteuning rekenen (mits onderbouwd en het 
algemeen belang dienen). Voor het beschikbaar stellen van bedrijventerreinen voor starters en niet 
agrarische ondernemers uit het buitengebied te kunnen verplaatsen. Dit kun je ad hoc nooit regelen. 
Wij willen weten hoe de andere partijen hier ook prioriteit aan willen geven. Voorst dringen wij er bij het 
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college op aan de locatie Ambachten en Waterman voortvarend te ontwikkelen (initiatieven richting de 
ontwikkelaar moeten genomen worden).  
De fractie Dorpsbelangen vindt dat de gemeente zowel voor woningbouw als bedrijventerreinen steeds 
aandacht moet hebben voor actieve grondpolitiek (zeker aansluitend op de structuurvisieplus) 
Ondersteunen de andere partijen dit beleid? 
  
Landinrichting 
Is het afgelopen jaar voortvarend opgepakt. De initiatieven van uit de gemeenteraad i.v.m. de sociale 
onrust heeft mogelijk een positieve bijdrage geleverd aan de opererende overlegstructuren en het 
aanstellen van een nieuwe voorzitter. 
 
Toerisme en recreatie 
De mogelijkheden als van Gogh als toeristische trekker zal Dorpsbelangen blijven uitdragen. 
Het ontwikkelingsverzoek van campings ondersteunen wij, doch permanenten bewoning zal steeds 
voorkomen moeten worden. Het bestemmingsplanvoorwaarden en andere wettelijke kader dienen dit 
uit te sluiten. Bovendien is van belang dat de ondernemers permanente bewoning op hun bedrijf niet 
moeten willen. Kortom de doelstelling van een campings is, tijdelijk verblijven en recreëren voor toeristen 
in de gemeente aan te bieden. 
  
Assortimentstuin 
Heroverweging op korte termijn en geen uitbreiding van het budget. De mogelijkheden voor het inrichten 
van een evenemententerrein o.a. voor de bloemencorso, agro businesscentrum  of andere toeristische 
aangelegenheden worden door Dorpsbelangen, in faciliterende zin ondersteund.  
  

Programma onderwijs 
  
Onderwijshuisvesting 
Ondanks toezeggingen door het college een jaar geleden, is er geen beleid ontwikkeld op het gebied 
van onderwijskundige vernieuwingen. Dorpsbelangen hecht hoge prioriteit aan adequate huisvesting. 
Reden dat wij het verzoek om het noodzakelijke onderhoud van de kozijnen naar voren te halen ook 
positief ondersteund hebben (aansluiting op een eerder ingediende motie van Dorpsbelangen).  
  

  
Programma vrijetijdsbesteding 
  
Sport 
In de vastgestelde Sportnota is het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek voor 2005-2007 
als actiepunt opgenomen. Een klanttevredenheidsonderzoek is te gebruiken om de genoemde 
meetbare effecten zoals goed bereikbare, toegankelijke en veilige sportaccommodaties vast te stellen. 
Dorpsbelangen vindt dat dit onderzoek binnen het reguliere budget en formatie uitgevoerd kan te 
worden.  
Eén van de beleidsacties uit de sportnota is privatisering van sportvoorzieningen. Voor Dorpsbelangen 
is het noodzakelijk 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). 
  
Voorbereidingsonderzoek hockeyveld de Wildert 
Het onderzoek over het renoveren of verplaatsen van het hockeyveld heeft de steun van de fractie 
Dorpsbelangen gekregen. Voor 2006 zijn er geen middelen beschikbaar, doch als er middelen komen 
krijgt het college van Dorpsbelangen de opdracht een voorstel voor de raad te maken over het probleem 
met de keuze van een nieuw veld of het bestaande veld renoveren. Nu moet alles in het werk gesteld 
wordt om het veld bespeelbaar te houden.  
 
Dorpsbelangen geeft nu de richting aan, dat verplaatsen van de hockeyvelden naar de omgeving van 
de Akkermolenstraat onzes inziens de beste oplossing zal zijn (reden centrale ligging, nabij scholen en 
andere sportaccommodaties). Het zal beslist een grote investering zijn voor een dergelijke vereniging, 
anderzijds is het de raad die tot op heden het beleid heeft gekoesterd, sport zo breed mogelijk te willen 
stimuleren. Dus in deze zaak wordt het een kwestie van keuzes maken. Dorpsbelangen is benieuwd 
hoe de andere partijen hierover mee willen denken. 
 
Atletiekbaan 
Dorpsbelangen wil in 2006 niet alleen dat de voorbereiding plaats vindt, maar ook conform de 
toezegging van de wethouder, de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie van de atletiekbaan. Extra 
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middelen dienen hiervoor vrijgemaakt te worden.  
  
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. Het vermijden van legionella bacteriën heeft voor 
Dorpsbelangen hoge prioriteit. 
  

  
Programma welzijn en zorg 
  
Zorg 
In 2006 vinden belangrijke ontwikkelingen plaats onder andere op het gebied van zorg, bij voorkeur 
interactief. Denk hierbij aan de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
  
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.  
  
  
Ter overbrugging is als pilot onderhoudsgeld beschikbaar gesteld aan het Stokperdje, zodat de  
tussenliggende periode verantwoord overbrugd kan worden. 
  

Programma milieu  
  
Betekent een groot aantal wettelijke taken uitvoeren. Het is de bedoeling dat in 2006 uiteindelijk conform 
genomen raadsbesluit een milieustraat gerealiseerd wordt.  De planning conform het werkplan. Zo 
spoedig mogelijk bespreken van het acceptatiebeleid van de nieuwe milieustraat en zoeken van een 
tijdelijke ruimte als de locatie Nelemans beschikbaar moet komen voor woningbouw en hopelijk is dit 
morgen. 
 

Programma wonen en ruimte 
  
Woningbouw voor Zundert 
Het project BBSC begint vorm te krijgen. Ongeveer aanvragen voor 600 woningen. Voor ongeveer 40 
woningen bouwvergunningen afgegeven en voor 80 woningen is de start in zicht, exclusief de woningen 
op het plan de Hofdreef. Dit plan voor zelfbouwer ligt klaar. Er zullen altijd teleurstellingen zijn. Ons 
advies aan het college is, communiceer tijdig met iedere kandidaat. Per begin januari verwachten wij 
dat de eerste bouwvergunningen zijn verstrekt. 
In 2006 dringen wij aan om o.a. bouwplannen gereed te hebben in Rijsbergen, Achtmaal en Wernhout. 
Boven aan staat dat de gemeente met Zorg voor Wonen huurwoningen moet bouwen voor onze 
jongeren en bij projectontwikkelaars zal nadrukkelijk gepleit moeten worden voor betaalbare woningen 
voor o.a. starters. Dorpsbelangen is erg benieuwd naar de aanbevelingen uit het rapport Woonvisie 
Zundert. Indien nodig zullen wij de 60 –20 –20 regeling aanpassen.  
  
De plannen voor woningbouw op gemeentelijke projecten zoals het Stokperdje en de voormalige Mencia 
school dienen met extra voortvarendheid opgepakt te worden voor de woningbouw. Waar mogelijk 
adviseren wij het college de thans geldende regelgeving voor de ruimte voor ruimte regeling te benutten. 
Staat de raad achter deze visie? 
  
  
  
StructuurvisiePlus en ruimtelijke ontwikkelingen 
Primair staan drie belangrijke projecten boven aan te weten: 
  
- De bereikbaarheid van Zundert, de aanleg van een randweg is nodig om de leefbaarheid van 

de dichtgeslipte Molenstraat op te lossen, met name voor het winkelende publiek; 
Het moet gezellig worden in het centrum van Zundert (met terrasjes etc.). 

- De herinrichting van de Molenstraat  gefaseerd uit te voeren, hiervan verwachten wij adviezen 
vanuit de werkgroep Molenstraat e.o.;  

- Het in voorbereiding nemen van een bestemmingsplan Molenstraat en omgeving waarbij het 
aanleggen van een parkeerroute en de opdracht van de raad om de leefbaarheid van de 



Dorpsbelangen: Algemene Beschouwingen 2006  7 

Molenstraat in de ruimste zin voorgoed aan te pakken (wonen, winkelen, groen en verstening 
in de juiste harmonie te brengen). 

 
De gemeenteraad van Zundert moet na 20 jaar investeringskeuzes maken en zorgdragen dat er over 
enkele jaren werkelijk geïnvesteerd kan worden in deze  grootschalige projecten. Daarbij moet het 
college alles uit de kast halen om subsidies binnen te halen en financiële kaders uit te werken en te 
oormerken teneinde dit plan ook te kunnen financieren. Dorpsbelangen pleit al jaren om hiervoor 
structureel gelden te reserveren. 
  
Reconstructie zandgronden 
Dorpsbelangen dringt er bij de raad op aan  steeds financiële middelen via provincie en rijk binnen te 
halen bij het uitvoeren van projecten. De reconstructie biedt kleine kansen om de agrarische gevestigde 
bedrijven mogelijk ruimte te bieden voor de toekomst. Dorpsbelangen adviseert de raad hierop tijdig in 
te spelen omdat de agrarische sector van Zundert toonaangevend is voor de werkgelegenheid en deze 
kan uitgebreid worden door ons in te zetten om regionale projecten zoals een agro business of een 
composteringbedrijf binnen te kunnen halen  (ook dan is van belang dat de bedrijven goed bereikbaar 
zijn! ).  Graag vernemen wij een reactie van de overige fracties. 
  
Bestemmingsplannen 
De herziening van het bestemmingsplan buitengebied is een must, doch de investeringen in 2006 alleen 
voor de inventarisatie van € 750.000,-  komt voor ons zeer hoog over. Omdat er al veel gegevens 
aanwezig zijn. Dus o.i. kan  het bedrag zeker omlaag.  
Voorts vindt Dorpsbelangen dat gepleit moeten worden voor duurzame landbouw en volwaardige 
bedrijven, ondanks 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.  
  
Zaken die dit jaar in voorbereiding genomen kunnen genomen kunnen worden zijn: 
- De ontsluiting van de parkeerroute Rijsbergen, dan wel de ontwikkeling van de gebied rondom 

de Conijnsberghe / centrum Rijsbergen achter de St. Bavostraat;  
- De plannen voor woningbouw nabij het  Kennedyplein. Mogelijk is hier ruimte, echter 

Dorpsbelangen vraagt de raad een uitspraak te doen om het huidige parkeerterrein, de speel- 
en groenvoorziening minimaal te handhaven. 

 

 

De financiële paragraaf en dekkingsmiddelen.  
 
Dorpsbelangen is verheugd dat de meerjarennota een duidelijk positief beeld laat zien (dus Zundert is 
beslist geen artikel 12 of toezichthoudende gemeente, een onterechte opmerking die je als 
volksvertegenwoordiger soms aangepraat wordt). Dit is jammer, want Zundert komt hierdoor provinciaal 
in een negatief daglicht, dit is dan ook beslist geen juist beeld  en de fractie Dorpsbelangen neemt 
hiervan dan ook afstand. Zij hoopt dat andere  partijen deze analyse delen. 
Reden: 
-  De gemeente beschikt over ruime reserves 20 miljoen euro;  
- Ruimte voor investeringen vanaf 2007 tot met 2009  € 750.000.- 
- Een stevige belastingdruk doch verdedigbaar gezien de investeringen ad ruim 1.500.000 euro 

2006  (t.o.v. investeringen 2005:   € 250.000.--)  
- Een acceptabele  belastingdruk in relatie tot de meerjarenbegroting die sluit met een ruimte voor 

vervangings- en nieuwe investeringen (van 2,5 ton oplopend tot 71/2  ton in de periode vanaf 
2007 tot 2009). Hieruit kunnen vanaf 2007 investeringen gedaan worden voor o.a. verenigingen, 
scholen en uitvoering van de onderhoudsplannen opgelost worden. 

- De meerjaren begroting vertoont solide basis. 
  
De kerntakendiscussie was voor Dorpsbelangen geen noodzaak. Dit college heeft de € 600.000- 
begroot in de vorm van een “ permanente heroverwegingsproces “ en inkoopvoordelen de komende 
drie jaar. Totaal is de heroverwegingsdoelstelling voor 2005 ad  € 550.000.- dus minimaal gehaald.  
 
Voor Dorpsbelangen is het werkplan van het college van B&W, de ruimte voor investeringsplannen 2006 
t/m 2009, de gevolge van de bestuurscrisis en de doorstart met 3 externe wethouders in het algemeen 
belang van Zundert  het argument om de nog forse belasting verhoging ad 6,75%  te kunnen accepteren 
(het is voor Dorpsbelangen wel de maximale grens). Wij merken op dat de tarieven voor de afvalstoffen 
niet wordt behoeven te worden! 
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Bovendien verzoeken wij het college attent te blijven voor verdergaande bezuinigingen. Bij het uitwerken 
van de formatiescan vindt de fractie Dorpsbelangen dat het loonbudget niet alleen gericht kan zijn op 
de bench-marking getallen van de vergelijkbare gemeente, maar ook de verwachte doelstellingen, 
meetbare effecten en kritisch te blijven op het loonbudget.  Dorpsbelangen zal zich blijven inzetten om 
het loonbudget scherp te houden. Wij zijn van mening dat na het inhalen  van de achterstallige  
investeringen zoals herinrichting van de Molenstraat, centrumplan Zundert, de aanleg van de randweg 
en uitvoeren van de onderhoudsplannen dat het loonbudget op termijn omlaag zal kunnen. 
 
  
De investeringenplannen 2006:  
 
Voor Dorpsbelangen is prioriteit: de herinrichting van de dicht geslipte Molenstraat, reserveren voor de 
aanleg van de randweg, gedeeltelijke renovatie van de sportparken (met name een hoge prioriteit voor 
de hockey), snelle uitvoering van de renovatie van de atletiekbaan en herstel van de slechte trottoirs en 
wegen.  
 
Hoe kunnen wij dit nog realiseren? 
 
 
- Een lager budget voor het inventarisatie t.b.v. het bestemmingsplan buitengebied. 
-  De extra opbrengsten vanwege de lagere verzekeringspremies en de september circulaire 

worden nog toegevoegd. 
- Het eventueel beschikbaar stellen van gelden uit  de reserves. 
  
Met dank aan de ambtelijke organisatie voor de geleverde bijdrage, het college van B&W, de griffier, 
politieke partijen en medewerkers van de fractie Dorpsbelangen die meegedacht hebben aan de 
totstandkoming van deze Algemene Beschouwingen. 
  
Tevens spreken wij de wens uit dat we kunnen komen tot een goed debat dat bijdraagt aan herkenbaar 
en zichtbaar beleid in het belang van haar inwoners en de mooie gemeente Zundert.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Afdrukversie  
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