14 november 2018

Intocht Sinterklaas
Op zondag 18 november om
13.00 uur komt Sinterklaas
aan in de Leurse haven in
Etten-Leur Noord. Sinterklaas en zijn pieten maken
daarna een rijtoer door de
gemeente met aansluitend,
rond 14.30 uur, een ontvangst
op het bordes van het Oude
Raadhuis aan de Markt.
De verkeersmaatregelen
die gelden om de intocht in
goede banen te leiden, lees
je verder op deze gemeentepagina.

Uitnodiging evaluatieavond Van Bergenplein
Na twee jaar voorbereidingstijd en vier
informatieavonden met bewoners en
ondernemers, hebben we met elkaar
het definitief ontwerp van het nieuwe
Van Bergenplein bepaald en is het
nieuwe plein aangelegd. Het is nu een
plein met veel mogelijkheden voor
verschillende doelgroepen. Een plein
om te parkeren en waar evenementen

georganiseerd kunnen worden. Over
een aantal weken worden de bomen
op het plein geplant en sluiten we de
totale reconstructie van het plein af.
Kom je naar de evaluatieavond?
Graag willen we onze gezamenlijke
weg naar dit nieuwe plein samen
met jou evalueren. Op woensdag 21

Verkeersmaatregelen voor
de intocht van Sinterklaas
18 november 2018 tussen 12.00 uur en 14.00 uur:
De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer. Alleen voetgangers,
wagens van de organisatie en hulpverleners mogen daarvan dan wel
gebruik maken:
•	Geerkade; Leurse dijk/Domineesgang vanaf de Muldersweg tot Lange
Brugstraat; Van Bergenplein
18 november tussen 13.00 uur en 16.30 uur:
De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer op het moment dat
de intocht passeert. Alleen voetgangers, wagens van de organisatie en
hulpverleners mogen daarvan dan wel gebruik maken:
•	Lindenbeek; Wilgenlaan; Kloosterlaan; Vijfhuizenweg; Lage Vaartkant;
Liesbosweg; Wilhelminalaan; Spoorlaan; Julianalaan; Oude Bredaseweg; Markt; Oude Bredaseweg; Anna van Berchemlaan; Oranjelaan,
eindpunt Nieuwe Nobelaer.
De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.

november tussen 19.00 en 20.30 uur
ben je van harte welkom in ’t Turfschip
aan de Schipperstraat 2. Om 19.30 uur
neemt wethouder Kees van Aert ons
mee terug in de stappen die we samen
hebben doorlopen vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering van het
nieuwe plein. Daarna willen we graag
van jou horen wat je ervaring is bij

deze aanpak, wat er goed is verlopen
en welke verbeterpunten er zijn.
Bent u verhinderd?
Mocht je door andere verplichtingen
verhinderd zijn, dan zijn we toch
benieuwd naar je mening. Je kunt
daarover een mail sturen naar
info@etten-leur.nl.

Handhaving fout parkeren
in straten De Streek
Op dit moment zijn de werkzaamheden in nieuwbouwwijk De Streek nog
in volle gang. Een aantal straten uit
de eerste fasen van dit project zijn
al klaar. Daar zijn bijvoorbeeld ook
parkeerplaatsen aangelegd. Toch
wordt in deze straten nu nog vaak
fout geparkeerd. Om dit soort overlast
voor de bewoners van de streek zo
veel mogelijk te voorkomen, gaat de
gemeente Etten-Leur hierop controleren. De BOA’s gaan hierop handhaven. Het gaat om de volgende straten:
Streek 2 t/m 30, Meijerijstraat, Lang-

straat 1 t/m 33 incl. parkeerterrein,
Maaslandsingel 2 t/m 36.
Om aan de nieuwe situatie te wennen,
krijgen fout geparkeerde voertuigen
de komende twee weken natuurlijk
eerst een waarschuwing. Een tweede
waarschuwing leidt wel tot een
bekeuring.
Vanaf 1 december 2018 bekeuren de
BOA’s alle fout geparkeerde voertuigen in de genoemde straten. De
auto’s veroorzaken namelijk overlast
of soms zelfs gevaarlijke situaties
voor de inwoners van De Streek.

Vaststelling Hogere Waarden
Wet geluidhinder Bollenstraat 6,
Nieuw restafvalsysteem 2020 Etten-Leur
Deze week valt bij alle huishoudens een brief en brochure op de mat. Hierin
staat uitgelegd dat we vanaf 2020 een nieuw restafvalsysteem krijgen in de
Etten-Leur. We weten graag naar welk systeem uw voorkeur uitgaat. Heeft u
geen brief gehad? Geeft u dit dan aan ons door.

Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij besloten hebben hogere grenswaarden voor het
wegverkeerslawaai vast te stellen ten
behoeve van twee nieuw te bouwen
woningen aan de Bollenstraat 6. Voor
het plan is tevens een bestemmingsplanprocedure ‘herziening Buitengebied Bollenstraat 6’ doorlopen.
Het besluit en het akoestisch onderzoek, liggen met ingang van 14
november 2018 gedurende zes weken
(tot en met 27 december 2018) voor
iedereen ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4. Deze
stukken zijn ook raadpleegbaar op de
gemeentelijke website www.ettenleur.nl> plannen en (ver)bouwen>
bestemmingsplannen> Bollenstraat
6. Gedurende de hiervoor genoemde
periode kan alleen door een belang-

hebbende die redelijkerwijze niet
in de gelegenheid is geweest een
zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit, beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019
te 2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit
tot vaststelling treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij
degene die beroep instelt ook binnen
de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening indient bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Dan treedt het besluit tot vaststelling
van de Hogere waarden Wet geluidhinder niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Etten-Leur, 14 november 2018

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 8 november 2018
de volgende verkeersbesluiten
hebben genomen: Een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
de Kloosterlaan en parkeer- en
keerverbod aan de Hermelijnweg.
De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare
bekendmaking voor iedereen ter
inzage in het stadskantoor. Ook zijn
de verkeersbesluiten te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 14 november 2018

Vastgesteld
wijzigingsplan
Buitengebied,
Wildert 21,
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij met toepassing van
artikel 3.6 lid1 sub a Wet ruimtelijke
ordening het bestemmingsplan
Buitengebied ter hoogte van Wildert
21 hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van
de agrarische bestemming in een
woon- en tuinbestemming.
Het wijzigingsbesluit inclusief het
vastgestelde wijzigingsplan met
plantoelichting, planregels en
planverbeelding (NL.IMRO.0777.
0120WPWILDERT21-3001) liggen
gedurende de periode van donderdag 15 november 2018 tot en met
donderdag 27 december 2018 in het
stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage. De
stukken zijn ook te raadplegen via
www.etten-leur.nl > plannen en
(ver)bouwen > bestemmingsplannen > Wildert 21 en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter
inzage legging kan tegen het
wijzigingsbesluit beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019 te 2500 EA Den
Haag. Beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende die een
zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpwijzigingsbesluit alsmede
die belanghebbende die aantoont
redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot het college
van burgemeester en wethouders
te wenden. De belanghebbende
die zich niet kan verenigen met
de wijzigingen, kan eveneens van
deze beroepsmogelijkheid gebruik
maken.
Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij degene die beroep instelt
tevens een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan
treedt het wijzigingsbesluit niet
in werking voordat op het verzoek
beslist is.
Etten-Leur, 14 november 2018

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Elz t (076) 502 40 25
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076
Wijkteam t (076) 502 40 30

Spaaractie
op de
weekmarkt!
Op de woensdagen 14, 21 en 28
november en op 5, 12 en 19 december ontvangt u bij uw aankopen op
de weekmarkt in het centrum van
Etten-Leur, tussen 08.30 uur en
12.30 uur, stempels op een speciale
stempelkaart. Bij 15 stempels is uw
kaart vol en kunt u mee doen aan
de Kerst Casinoshow met diverse
prijzen, zoals bijvoorbeeld een fiets.
Prijsuitreiking 19 december 2018
Op 19 december start om 11.00 uur
de prijsuitreiking van de prijzen die
zijn geschonken door de marktondernemers en deelnemende horecabedrijven. Vóór 11.00 uur levert u
de volle kaart met al uw gegevens
in bij de Kerst-promotiekraam. Bij
de prijsuitreiking dient u persoonlijk aanwezig te zijn.
Kerstsfeer
Op 19 december is de weekmarkt
volop in kerstsfeer. Er wordt warme
chocolademelk geschonken, oliebollen geserveerd en kerstkransjes
uitgedeeld. Al met al een reden om
de komende weken zeker de weekmarkt te bezoeken!

Deze week in
het digitale
gemeenteblad
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het wijzigen gevel aan de voorzijde van de woning,
Beatrixpark 37
•	Het tijdelijk plaatsen van woonunits gedurende de verbouwing
van een bestaande vrijstaande
woning, Sander 23
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het verbouwen van een bestaand
pand (na brandschade),
Vosdonk 23
•	Het bouwen van een woning,
Baroniestraat K22 ongenummerd
•	Het legaliseren van de uitbreiding
van de entree, Pianohof 64
Verlening beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een bedrijfspand, Hoevenseweg 39D
•	Het tijdelijk plaatsen van een
4-tal woonunits gedurende de
bouw van de woning, Sander 55
•	Het tijdelijk plaatsen van woonunits gedurende de verbouwing
van een bestaande vrijstaande
woning, Sander 23
Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
•	Het veranderen van de inrichting,
Lochtsepad 1
Verleende vergunning
•	Verleende horeca-exploitatievergunning en drank- en horecavergunning, Bisschopsmolenstraat
62A voor de exploitatie van een
bistro met terras
Verordening Clientenparticipatie
Werkplein Hart van West-Brabant
Verordening Blijverslening
Verordening Verzilverlening
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
BRP

Recordpoging
33e MaMi bekend
Zaterdagmiddag is de recordpoging bekend gemaakt voor
het 33-jarige jubileum van het Mami spektakel. De EttenLeurse carnavalsvierders gaan proberen om op maandagmiddag 4 maart het eerste record ‘Langste Polonaise’ uit
1987 te verbreken. Het oude record staat op 3361 deelnemers. Dat gaat wel lukken toch?

Speel jij mee in de film ‘Over de oorlog’?
Vraag jij je ook wel eens af hoe het
leven in Etten-Leur was tijdens
de Tweede Wereldoorlog? Ben je
bijvoorbeeld benieuwd waar mensen
hun eten kochten, of er nog steeds
werd gevoetbald en of hier misschien
mensen waren ondergedoken? Of heb
je een heel andere vraag? En ben je
tussen de 6 en 18 jaar oud? Misschien

zie jij jezelf dan wel terug in de documentaire ‘Over de oorlog’!
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de
Tweede Wereldoorlog in het zuiden
van ons land tot een einde kwam.
Reden voor de gemeente Etten-Leur
om samen met Camcom-productions
en de Heemkundekring een docu-

mentaire te maken over het dagelijks
leven in die tijd. In deze film staan
vragen van de jeugd centraal.
Als we jouw vraag uitkiezen, gaan we
samen op bezoek bij een deskundige,
die jou antwoord kan geven.
Aan het eind van 2019 komen alle
vragen samen in een documentaire
over de Tweede Wereldoorlog en

de bevrijding in Etten-Leur.
Meer informatie
Wil je meer weten over het project rondom 75 jaar bevrijding in
Etten-Leur? Stuur ons een mail
met je naam, leeftijd en je vraag via
e-mailadres 75jaarbevrijding@ettenleur.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied,
Bollenstraat 6’, Etten-leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van
30 oktober 2018 het plan ‘Herziening
Buitengebied, Bollenstraat 6’ (NL.IM
RO.0777.0117BOLLENSTRAAT6-3001)
ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit
bestemmingsplan heeft betrekking
op het perceel van het glastuinbouwbedrijf aan de Bollenstraat 6. De
agrarische bestemming wordt opgeheven, de voormalige bedrijfswoning
krijgt een (burger)woonbestemming
en er worden twee woonbestemmingen aan de Bollenstraat toegevoegd.
Daarnaast wordt de landschappelijke
inpassing planologisch vastgelegd.
Het besluit tot vaststelling en de
daarbij behorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en het

bestemmingsplan liggen met ingang
van donderdag 15 november 2018 tot
en met donderdag 27 december 2018
voor iedereen ter inzage. Deze stukken kunnen tijdens openingstijden
worden ingezien in het stadskantoor
aan de Roosendaalseweg 4. Het
vastgestelde bestemmingsplan is
ook te raadplegen via www.ettenleur.nl >plannen en (ver)bouwen>
bestemmingsplannen> Bollenstraat
6. U treft dan de stukken aan in
pdf-bestand. Daarnaast kunt u het
bestemmingsplan digitaal raadplegen
via de landelijke internetpagina www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde
periode kan alleen door een belanghebbende die redelijkerwijze niet
in de gelegenheid is geweest een
zienswijze in te dienen tegen het
ontwerpbestemmingsplan, beroep

worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019 te 2500 EA ’s
Gravenhage. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep
instelt ook binnen de beroepstermijn

een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Dan treedt het besluit
tot vaststelling van de Hogere waarden Wet geluidhinder niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Etten-Leur, 14 november 2018

Agenda van de raadsvergadering
‘De raad luistert’ op 19 november 2018
Op maandag 19 november is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare
raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die
avond staan de volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de vaststelling van de kaders voor gebiedsontwikkeling
Couperuslaan 18
•	Voorstel over de vaststelling van het veiligheidsprogramma ‘Veiligheid
door Verbinding’

Werkzaamheden Leur-Oost bijna afgerond
De afgelopen maanden is er in Leur
Oost flink aan de weg getimmerd. De
Kloosterlaan, de Van Het Hoffstraat
en enkele daarbij gelegen straten zijn
flink opgeknapt. Op 16 oktober vorig
jaar startte de werkzaamheden door
aannemer M.J. Oomen uit Sprundel.
Om de overlast zo veel mogelijk te
beperken werd het werk gefaseerd
uitgevoerd. Het werk heeft, als het
klaar is, ongeveer 14 maanden geduurd. De Nutsbedrijven vernieuwden
binnen het projectgebied meteen de
nodige kabels en leidingen.
Enkele cijfers en feitjes
Er is bijna 2,5 kilometer nieuw
beton riool aangebracht. Aan PVC
buis is ongeveer 5,5 km in de grond
verwerkt. Aan trottoirtegels en
rijbaanverharding is ongeveer 20.000
m2 vernieuwd of herbestraat. Deze

hoeveelheid staat ongeveer gelijk aan
de oppervlakte van drie voetbalvelden! Met dit soort hoeveelheden is
het dus niet zo vreemd dat het project
ruim een jaar heeft geduurd.

worden. De aannemer laat via deze
app weten dat ze verwachten dat de
Kloosterlaan na vrijdag 16 november
weer open is voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute Liesbos-

weg - Plantijnlaan - Concordialaan
komt dan te vervallen. Op een paar
locaties zal ten slotte enkele dagen
nog beperkt gewerkt worden zonder
noemenswaardige overlast.

Iets eerder klaar
Een zeer warme, droge zomer en een
natte periode in het begin van het jaar
hebben de voortgang iets vertraagd.
Maar de werkzaamheden zijn toch
enkele weken eerder klaar dan de
overeengekomen einddatum.
De app Leur-Oost
De bewoners nabij het werk en
geïnteresseerden zijn tijdens de
uitvoering doorlopend via een app up
to date gehouden over de voortgang.
Deze app is door bijna 1000 mensen
gedownload en kan binnenkort dus
weer van de mobieltjes verwijderd

www.etten-leur.nl

