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Collectief asbest saneren
In week 14 en 15 (1 t/m 12 april) worden er ca. 900 brieven verzonden aan de woonadressen met
verdachte asbesthoudende daken op bijgebouwen. In deze brief staat vermeld dat er op het adres
één of meerdere verdachte asbesthoudende daken zijn geconstateerd (incl. oppervlakte). In de brief
wordt een luchtfoto toegevoegd waarop het verdachte asbesthoudende dak is gearceerd. Op de
website www.gemeenteloketasbest.nl/etten-leur kunnen de dakeigenaren meer informatie vinden
over het verwijderen van asbest, de dakcheck uitvoeren en gratis en vrijblijvend inschrijven voor het
collectief asbest saneren. Met de brief wordt ook een folder mee verzonden met uitgebreide
informatie over het collectief asbest saneren.
Lokaal plan van aanpak: ‘Verder werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward
gedrag Etten-Leur’
De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat er in alle gemeenten
een sluitende aanpak moet liggen voor de problematiek van personen met verward gedrag. Het
college van burgemeester en wethouders heeft daarom het lokale plan van aanpak: ‘Verder werken
aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag Etten-Leur’ vastgesteld.
Woningmarktonderzoek
Het college geeft samen met Alwel en de Huurders Belangen Vereniging opdracht voor het verrichten
van een woningmarktonderzoek. De resultaten van het onderzoek geven onder andere actuele
inzichten in de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Ook worden de kansen op een (sociale)
huurwoning voor bijvoorbeeld huishoudens met middeninkomens in beeld gebracht. Vraag en
aanbod worden met elkaar vergeleken.
Vaststellen kaders herontwikkeling van de locatie de 4 leeuwen, Stationsplein 21-25 Etten-Leur
Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen ruimtelijke kaders
vast te stellen voor de herontwikkeling van de locatie ‘de 4 leeuwen’ aan het Stationsplein 21-25 te
Etten-Leur.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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