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Besluiten
van b&w

De afgelopen 5 dagen was het kermis in Etten-Leur-Noord.
Het was lekker weer om te zwaaien, zwieren en smullen.
Dat hebben dan ook veel bezoekers gedaan. Wil je nog nagenieten
van de gezellige kermis, kijk dan op Instagram (kermis_ettenleur en
gemeente_ettenleur) op Facebook of op Pinterest. Daar staan alle
foto’s bij elkaar.

• Kunst restaureren
	Het college heeft besloten een
antieke landkaart in het Oude
Raadhuis aan de Markt 1 te laten
restaureren. Dit is noodzakelijk
vanwege de zorgelijke staat en
historische waarde.
• Jaarverslag Leersaam 2017

De besluiten op deze openbare
besluitenlijst zijn compact
geformuleerd. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend.
De volledige besluiten zijn
bepalend.

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Dementie en langer thuis wonen’ Deze week
Op 24 september is er een
voorlichtingsbijeenkomst over
dementie en langer thuis wonen.
De bijeenkomst is van 14.00 - 16.00
uur in het Oude Raadhuis aan de
Markt 1 in Etten-Leur.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor
senioren en mantelzorgers in

de gemeente Etten-Leur. Door
een samenwerking van VBOB,
Stichting Alzheimer Nederland,
het Huis van Morgen en Dementie
Vriendelijke Gemeenten is de
voorlichtingsbijeenkomst tot stand
gekomen, met medewerking
van Gemeente Etten-Leur, de

Update sloop oude zwembad
We verwachten dat de sloop van het
oude zwembad De Banakker deze
week gereed is.
We hebben nog enkele weken

nodig om het vrijgekomen puin te
breken. Dit geeft wel geluid, maar
minder trilling dan de huidige
werkzaamheden.

Whatsapp jouw gemeente
Je kunt Gemeente Etten-Leur sinds enkele maanden ook bereiken via
Whatsapp. Ons Whatsappnummer is: 06 83081397. Sla dit nummer op in
je contacten onder bijvoorbeeld ‘Gemeente Etten-Leur’ en gebruik het
als je een vraag aan ons wilt stellen. Op werkdagen tussen 9.00-17.00
uur geven we zo snel mogelijk antwoord op jouw vraag. We gebruiken
deze beginperiode om ervaring op te doen met de afhandeling en
beantwoording. Natuurlijk kun je ook gebruik blijven maken van één van
de andere 9 social media: van Facebook tot Twitter en van LinkedIn tot
Instagram.

Milieustraat 21 september
tot 13.30 uur open
De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is op vrijdag 21 september
geopend van 09.00 - 13.30 uur. Zaterdag 22 september is de Milieustraat weer
open op de gebruikelijke tijden. Alle bijzonderheden over de afvalinzameling
staan op uw Afvalwijzer (zie www.afval3xbeter.nl).

KBO’s en de PCOB (Christelijke
Ouderenorganisatie).

Programma
De bijeenkomst start met Stichting
Alzheimer Nederland en Samen
dementievriendelijk. Er zijn
ambassadeurs van het Huis van
Morgen die vertellen over nieuwe
(technologische) toepassingen die

senioren kunnen ondersteunen.
Zij doen dit aan de hand van een
presentatie, filmpjes en een
demonstratie. U hoeft zich niet
aan te melden. De bijeenkomst is
vrij toegankelijk voor iedereen die
geïnteresseerd is in het thema.
De zaal is een half uur voor aanvang
open en is rolstoelvriendelijk.
De koffie staat klaar!

Uitnodiging informatieavond
Smart Light Concepts op 3 oktober
In de komende maanden gaan we een
deel van de straatverlichting in ons
buitengebied vernieuwen. We hebben
26 straten en fietspaden gekozen,
waar nieuwe lampen en sensoren
komen. We onderzoeken daar hoe
we het buitengebied op de beste
manier kunnen verlichten. Hoe we dat
aanpakken en hoe we de gebruikers
van het buitengebeid daarbij
betrekken, vertellen we u graag op 3
oktober tijdens de informatieavond
in Het Turfschip. U bent van harte

welkom van 19.30 - 21.00 uur aan de
Schipperstraat 2 in Etten-Leur.
Wat is SLIC?
De proef met de openbare verlichting
in het buitengebied is onderdeel
van Smart Light Concepts (SLIC),
een groot Europees project (Interreg
2 seas mers zeeën) in vier landen.
Behalve Etten-Leur nemen hier nog
8 partners aan deel. Op de website
SLIC-EL.eu kunt u daar meer over
lezen.

Koffie-uur voor inwoners
van wijk de Baai
Maandelijks
Heeft u vragen, wensen of ideeën over
veiligheid, wonen, uw woonomgeving
en leefbaarheid in uw wijk de Baai?
We zien u graag tijdens het koffie-uur.
Wijkagent Sjoerd Vink, woonstichting
Alwel, wijkwerker Linda Deckers
van Surplus Welzijn en wijkmanager
Jessica van Sluijs zijn er. Ook de
wijkvereniging is aanwezig. Komt u

alleen voor een kopje koffie? Ook dan
bent u van harte welkom.
Waar bent u welkom?
We organiseren dit in de koffieruimte
bij de Stichting IJgenwys en Anders
aan Markenland 96. De koffie-uren
zijn op maandag 24 september, 29
oktober, 26 november, 17 december
en 28 januari van 11.00 tot 12.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Jaarmarkt op 30 september
Op 30 september van 05.00 tot 21.00
uur:
1.	De volgende wegen zijn
afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van voetgangers,
hulpverleningsdiensten en
voertuigen van de organisatie:
-	Bisschopsmolenstraat (gedeelte
Roosendaalseweg tot de rotonde
Rode poort);
- Raadhuisplein;
-	Markt (gedeelte Raadhuisplein
- Papenstraat);
- Dreef (gedeelte Dreef 3 - Markt);
-	Oude Bredaseweg (gedeelte
Markt - Anna van Berchemlaan);
-	Roosendaalseweg vanaf
doorsteek Veemarktstraat Bisschopsmolenstraat;

U vindt alle bekendmakingen van
de gemeente Etten-Leur eenvoudig
en snel via www.overheid.nl en
www.etten-leur.nl. Heeft u een
vraag over onderstaande lijst,
dan kunt u ook terecht in het
Stadskantoor, tel. 14076.
Tip: neem een gratis
e-mailabonnement op de
bekendmakingen van Gemeente
Etten-Leur. Dat regelt u op
www.overuwbuurt.overheid.nl of
download de app over uw buurt.
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het wijzigen van de
gevelreclame, Ecustraat 9
•	Een aanlegvergunning voor de
aanleg van een in- en uitrit met
duiker, Donkerstraat 9
•	Het plaatsen van een erf
afscheiding, Zundertseweg 20
•	Het oprichten van een
bedrijfspand, Hoevenseweg 39D
Verleende omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een
vervangende woning,
Lage Donk 46
•	Het realiseren van een
natuurlijke waterplek, met
steiger en met verbreding van
de huidige sloot, Lage Bremberg
ongenummerd
•	Het bouwen van een logwoning,
Engelsstraatje ongenummerd
•	Het realiseren van een CrossFit sportschool in een bestaand
pand, Ambachtlaan 21
Verleende vergunning
•	Verleende horecaexploitatievergunning en
drank- en horecavergunning,
Grauwe Poldervoetpad 4
voor de exploitatie van een
horecabedrijf in de vorm van een
pannenkoekenhuis
•	Gewijzigde Drank- en
Horecavergunning Dirk van den
Broek, Molenvang 8 . De wijziging
betreft het uittreden van drie
leidinggevenden en het optreden
van vier nieuwe leidinggevenden
Melding art 8.41 Wet milieubeheer
•	Voor de inrichting gevestigd aan
de Frederik van Eedenstraat 23
Vastgesteld bestemmingsplan
Bierdragerspad Etten-Leur

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email info@etten-leur.nl
(algemene informatie)

- Markthof;
- Oderkerkpad;
2.	Het tijdelijk opheffen van
de verplichte rijrichting
(éénrichtingsverkeer) in de
Stationsstraat (gedeelte Markt
- Anna van Berchemlaan) en de
Voorvang;
3.	De paaltjes ter hoogte van de
Van Kuijckflat, Torenpad en
Raadhuisplein (tussen plein
Markt en Raadhuisplein) worden
verwijderd;
4.	Het instellen van een verbod
stil te staan voor de wegen/
weggedeelten, waaronder de
parkeervakken, genoemd onder 1.
De verkeersmaatregelen zijn met
borden aangegeven.

in het digitale
gemeenteblad

Email info@afval3xbeter.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076

Elz t (076) 502 40 25
Wijkteam t (076) 502 40 30

