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ZUNDERT - De coalitiepartijen CDA, VVD en Dorpsbelangen leggen de komende regeerperiode in Zundert vooral de 

nadruk op veiligheid, vitale kernen en behoud en versterking van de lokale economie. 

Dat staat in het concept-coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. De drie fracties, de grote winnaars van de 

gemeenteraadsverkiezingen, presenteerden het stuk gisteravond tijdens een openbare presentatie in het gemeentehuis van 

Zundert. Al eerder was er een besloten bijeenkomst met de andere politieke partijen.  

 

Het concept-coalitieakkoord draagt de naam 'Samen groeien... naar een leefbare gemeente Zundert. Zeker nu!' CDA-lijsttrekker 

Marjon de Hoon: "Het zijn de slogans van de drie partijen die de coalitiekar trekken. Samen groeien is van het CDA, naar een 

leefbare gemeente Zundert van Dorpsbelangen en Zeker nu! van de VVD."  

 

Rekenmeesters zijn nog aan de slag met het doorrekenen van het concept-programma. "Er komt nog een fine-tuning", aldus de 

coalitiepartners gisteravond. Ook Zundert ontkomt de komende jaren niet aan bezuinigingen, maakten de partijen duidelijk. 

"Financieel gezien komt de gemeente Zundert voor een grote opgave te staan." Ze beloven de begroting 'structureel sluitend te 

maken en te houden'. Toch willen ze hard aan de slag met Zundert. "Het is een ambitieus akkoord", onderstreepte VVD-

kopvrouw Willemijn van Hees. 

 

De grote drie hebben op enkele terreinen al specifieke afspraken gemaakt. Zo zet de nieuwe coalitie zich in voor de aanleg van 

een evenemententerrein in Zundert op de locatie van de assortimentstuin.  

 

Ook over de meest geschikte plek voor de bouw van een nieuw gemeentekantoor is overeenstemming. De gemeenteraad had 

al eerder de voorkeur uitgesproken voor de locatie Verlengde Hofdreef, maar de coalitie wil een drietal varianten onder de loep 

nemen, zoals de Verlengde Hofdreef in combinatie met Markt 1 en Markt 1 in combinatie met Markt West.  

 

De nieuwe coalitie twijfelt aan de haalbaarheid van de ombouw van Parc Patersven tot echte woonwijk in de gemeente Zundert. 

Ze wil het raadsbesluit heroverwegen. Daarom wil ze op korte termijn overleg voeren met de betrokken partijen.  

 

Verder hecht de coalitie veel waarde aan de voortvarende aanpak van het onderzoek en het realiseren van de randwegen. 

"Omdat deze als vliegwiel kunnen fungeren voor de economische ontwikkeling van Zundert", aldus de drie.  

 

Gisteravond is ook bekend gemaakt dat informateur Felix de Bekker als formateur aan de slag gaat in Zundert. Hij gaat nu 

verkennende gesprekken voeren met kandidaat-wethouders. Het streven is om op vrijdag 16 april de formatie helemaal rond te 

hebben.  

 


