24 april 2019

Opening toeristisch!
seizoen Etten-Leur
Vorige week was de officiële start van
het toeristisch seizoen. Het Toeristisch
Informatiepunt Etten-Leur staat weer klaar
om inwoners en bezoekers te ontvangen en
informeren. Er zijn drie nieuwe producten
ontwikkeld om Etten-Leur op de kaart te
zetten en te helpen groeien naar 20.000
bezoekers per jaar. Wethouder Paantjens
mocht de drie nieuwe producten in ontvangst
nemen.

Groeten uit Etten-Leur!
Er zijn drie nieuwe producten ontwikkeld door het Toeristisch Informatiepunt om Etten-Leur op de kaart te
zetten.
•	De evenementen- en promotiegids
Etten-Leur City Guide: Een handige
gids boordevol evenementen,
uitjes, bezienswaardigheden, tips
en hotspots. Gratis verkrijgbaar op

tientallen locaties in Etten-Leur en
omgeving.
•	De wandeling ‘Rondje Etten-Leur’:
Een rondje van 15 kilometer, op
basis van de wandelknooppunten
en met plattegrond. Startend in het
centrum met onderweg tips voor
bezienswaardigheden en stops. De
wandeling is voor slechts 3 euro

verkrijgbaar bij het Toeristisch
Informatiepunt.
•	De MuseumPas Etten-Leur: Drie
musea bezoeken (Streekmuseum
Etten+Leur, het Nederlands Drukkerijmuseum en de Van Gogh Kerk)
gecombineerd met koffie/thee en
huisgemaakte appeltaart bij The
Butler. En dat voor slechts 10 euro.

De pas is verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt. De locaties
kunnen met de handige pas het
hele jaar door, onafhankelijk van
elkaar, bezocht worden.
Laat nu de zon maar schijnen!

Werkzaamheden
fietstunnel Hoge Neer

Inloopavond Europalaan
en Kliostraat

Op 29 april starten de werkzaamheden aan de fietstunnel die de wijken
Hoge Neer en Hooghuys met elkaar
verbindt. Eerst wordt de hele tunnel
grondig schoongemaakt. Stukken van
de muurschildering die in slechte
staat verkeren worden schoongemaakt of verwijderd. De schone
tunnel wordt voorzien van een nieuwe

Milieustraat op Koningsdag

Woont u in of in de omgeving van de
Europalaan en Kliostraat? Deze straten zijn aan onderhoud toe. Wij nodigen u graag uit voor een inloopavond
om de onderhoudswerkzaamheden
met u te bespreken. De inloopavond is
op dinsdag 30 april. U bent van harte
welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in
kamer 0.01 van het Oude Raadhuis
aan de Markt 1 in Etten-Leur. Loop
vrijblijvend binnen om met ons te
praten over de uitgangspunten, of
over uw ideeën of wensen.

De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is gesloten op
Koningsdag. De Milieustraat is open op de gebruikelijke tijden op
vrijdag 26 april en maandag 29 april.

Hoe verder?
De reacties worden inhoudelijk
bekeken en verwerkt in een ontwerp.

coating. Kunstenaar Mario Pasetto
krijgt opdracht beschadigde delen van
het kunstwerk te herstellen.
De werkzaamheden duren naar
verwachting twee weken. Tijdens de
werkzaamheden wordt een deel van
de tunnel afgesloten. De tunnel blijft
wel altijd toegankelijk voor fietsers en
voetgangers.

Dit ontwerp laten we aan u zien.
Daarvoor krijgt u later opnieuw een
uitnodiging. De voorbereiding van dit
project neemt ongeveer 9 maanden
in beslag. We proberen de uitvoering
begin 2020 te starten.
Vragen of suggesties?
U kunt het ontwerp ook digitaal bekijken via www.etten-leur.nl. Onder de
button ‘Parkeren en wegwerk’ vindt u
het project ‘Onderhoudswerkzaamheden Europalaan en Kliostraat’. U
kunt ook een email sturen naar Wilco.
doldersum@etten-leur.nl. Dit kan tot
en met 19 mei. Wij zien u graag op 30
april!

Verkeermaatregelen voor de Oranjemarkt
Op Koningsdag wordt de Oranjemarkt
gehouden van 09.00 uur tot 17.00 uur,
op de Markt, Marktplein, Raadhuisplein en de Oude Bredaseweg. Het
college heeft voor dit evenement de
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:

27 april 2019 van 03.00 uur
tot 20.00 uur:
1.	De volgende weg is afgesloten voor
alle verkeer. Alleen voetgangers,
deelnemers, wagens van de organisatie en hulpverleners mogen
daarvan dan wel gebruik maken:

•	Oude Bredaseweg, gedeelte
Markt - Anna van Berchemlaan;
•	Markt, gedeelte Papenstraat Raadhuisplein/Markthof;
•	Stationsstraat, gedeelte Markt Oderkerkpad;
•	Lambertusstraat, gedeelte Markt
- Lambertusstraat 1b;
•	Rochussenlaan, gedeelte Markt Grijsoord;
• Dreef, gedeelte Markt - Dreef 3;
• Raadhuisplein;
• Plein aan de Markt;
• Markthof;
• Ridderstraat;
• Binnentuin.
2.	Het is verboden om te parkeren en
stil te staan op:
•	Oude Bredaseweg, gedeelte
Markt - Anna van Berchemlaan;
•	Markt, gedeelte Papenstraat Raadhuisplein/Markthof;
3.	Het opheffen van éénrichtingsverkeer in de Stationsstraat.

4.	De paaltjes ter hoogte van de Van
Kuijckflat, Torenpad/de Ridderstraat en het Raadhuisplein worden
verwijderd.
Verkeersmaatregelen voor Leur
Kleurt Oranje
Op 27 april 2019 vindt het evenement
Leur Kleurt Oranje plaats. Voor dit
evenement zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:
27 april 2019 van 08.00 tot 21.00 uur:
De volgende weggedeelten zijn afgesloten voor alle verkeer:
•	Leurse Dijk, gedeelte Muldersweg Landjuweel;
•	Fietspad in Schoenmakerspark,
gedeelte Leurse Dijk - Muldersweg.
Alleen voetgangers en hulpverleners
mogen daarvan wel gebruik maken.
De verkeersmaatregelen zijn met
borden aangegeven.

Besluiten
van b&w
•	Wet geluidhinder,
‘Triangeldreef 21, het Carillon’
•	Bestemmingsplan
‘Triangeldreef 21, het Carillon’
•	Beantwoorden vragen
verkeersveiligheid Markt
•	Beantwoorden raadsvragen
Leefbaar Etten-Leur over de A58
•	Vaststellen beantwoordingsbrief
aan APB inzake gedenksteen
Vermeulen
•	Bestemmingsplan
Couperuslaan 187
•	Informatiebrief taakstelling
huisvesting statushouders
•	Informatiebrief aan raad over
het in 2019 subsidiëren van
project De Harde Leerschool

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

Wat hoort in
welke afvalbak?
Door goed te scheiden houd je minder restafval over in de container.
Maar het is lastig om voor al je afval
te weten en te onthouden waar je
dit het beste kunt lasten. Daarom
staan nu in de Afvalwijzer-app
handige rijtjes met wel/niet informatie. Klik daarvoor in het menu op
‘scheidingsinformatie’ en bovenaan
zie je alle soorten afval staan. De
komende weken zie je deze rijtjes,
een voor een, ook hier samengevat.
Deze week ‘Papier en Karton’
Wat is het? Alles wat van papier
en karton is. Denk aan kranten en
reclamefolders, maar ook aan verpakkingen. Papier en karton wordt
ingezameld via de papiercontainer.
Iedere laagbouw aansluiting heeft
een papiercontainer en eventueel
kan er een extra container worden
aangevraagd. Bij hoogbouw staan
veelal (ondergrondse) verzamelcontainers waar het papier en karton
in moet.
Wat gebeurt er mee?
Papier en karton wordt tot pulp
vermalen. Het pulp wordt gedroogd
en daar worden weer nieuwe rollen
papier van gemaakt. Meer dan 75%
van het nieuwe papier wordt van
oud papier gemaakt.
De belangrijkste scheidingsregels
Wel: 					
•	
Kranten en tijdschriften
•	
Briefpapier, (venster)enveloppen
•	
Reclamedrukwerk, folders
• Bonnetjes, (trein) kaartjes		
•	
Cadeaupapier		
•	
Eierdozen
•	
Boeken
•	
Pizza- en gebaksdozen zonder
etensresten
•	
Kartonnen en papieren
verpakkingen
Niet:
•	
Nat en vuil papier (wc papier,
tissues)
•	
Gebruikt behangpapier
•	
Foto’s
•	
Waterafstotend, gelamineerd
(bak)papier
•	
Carbonpapier
•	
Plastic folie rond folders en
tijdschriften
•	
Kunststof ordners en binders
•	
Gebruikte stucloper

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

Deze week in
het digitale
gemeenteblad

Heb jij ook
een mooie foto?

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 realiseren van nieuwbouw,
Markt 42-44
•	Het medegebruiken van de agrarische kantine, Lage Vaartkant 25
•	Plaatsen van een veranda bij de
woning, Rijsbergseweg 56
•	Het veranderen van de draagconstructie, Waldhoornlaan 67
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning.
Liesbosweg 186
•	Het aanbieden van een
bedrijfswoning als burgerwoning,
Voorsteven 18
•	Het legaliseren van een bedrijfswoning, Schoonhout 103
•	Het legaliseren van een tuinhuis,
Schoonhout 103
•	Het huisvesten van personen,
Brakkenstraat 27
Verleende omgevingsvergunning
•	Het gebruiken van een bestaand
bijgebouw als woonruimte,
Grauwe Polder 51
•	Het oprichten van een bedrijfshal
met kantoorgedeelte,
Dukaatstraat 15
•	Het plaatsen van gewasondersteuning tbv frambozenteelt,
Liesbosweg ong.
•	Het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak van de woning,
Concordialaan 289
Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
•	Het realiseren van een nieuwe
stal voor vleeskalveren op het
perceel Zeedijk 2

Koffie-uur voor
inwoners van
wijk de Baai
Elke laatste maandag van de maand
van 11 tot 12 uur. Heb je vragen,
wensen of ideeën over veiligheid, wonen, je woonomgeving en
leefbaarheid in de wijk de Baai? We
zien je graag tijdens het koffie-uur.
De wijkagent, Wooncorporatie Alwel
(Jan Braspenning en Annette van
Peer), de wijkwerker van Surplus
Welzijn en wijkmanager Jessica van
Sluijs zijn er. Ook de wijkvereniging
is aanwezig. Kom je alleen voor een
kopje koffie? Ook dan ben je 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 29 april, 27 mei
en 24 juni van 11.00 tot 12.00 uur.

Heb jij ook een mooie of bijzondere Etten-Leurse
foto, mail die dan naar communicatie@etten-leur.nl.
Misschien vind je jouw foto dan terug bij ons op
bijvoorbeeld Instagram (met natuurlijk jouw naam
er bij). Als je ons een foto stuurt, geef je daarmee
toestemming aan ons om die te plaatsen op de
gemeentelijke (social)media. Deze prachtige foto
van de Bisschopsmolen is een van de inzendingen
van afgelopen week.

Dodenherdenking op 4 mei
De Dodenherdenking op zaterdag 4
mei wordt in Etten-Leur gehouden
bij het herdenkingsmonument in het
Heerma van Vossplantsoen aan het
Van Bergenplein. We herdenken dan
de burgers en militairen, die sinds
het begin van de Tweede Wereldoorlog tot nu, in het belang van het
Koninkrijk der Nederlanden of tijdens
vredesmissies van internationale
organisaties, zijn gevallen of die zijn

omgekomen door oorlogshandelingen en terreur. U bent welkom om
deze herdenking bij te wonen. In het
bijzonder nodigen wij de jongeren uit
om hierbij aanwezig te zijn.
Programma
De herdenking begint om 19.15 uur in
het Trouwkerkje aan het Van Bergenplein. Vandaar gaat om 19.45 uur een
‘stille tocht’, naar het gedenkteken

Succesvolle samenwerking
gemeenten en Ondernemersklankbord voortgezet
Sinds april 2017 laten gemeente
Etten-Leur met partnergemeenten,
de dienstverlening aan (startende)
ondernemers over aan de landelijk
opererende organisatie Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Besloten
is om deze succesvolle samenwerking voort te zetten. In de afgelopen
twee jaar zijn vanuit deze samenwerking in de regio veel (startende)
ondernemers vooruitgeholpen. Lieke
van Boxtel, Imagineer, één van de
bijgestane startende ondernemers is
duidelijk over de toegevoegde waarde
van het Ondernemersklankbord: “Het
spreekuur is een fijne mogelijkheid
om met iemand te praten die veel ervaring heeft, zodat je op de expertise
kunt vertrouwen.”

hebben de adviseurs van het OKB diverse ondernemers ontmoet. Op deze
manier worden (startende) ondernemers geholpen met bijvoorbeeld het
maken van een goed ondernemingsplan, marketing en communicatie of
het rond krijgen van de financiering.

Vrijblijvend en kosteloos gesprek
Een gesprek met een adviseur van
het OKB is geheel vrijblijvend en
kost niets. Tijdens de tweewekelijkse
spreekuren, die in de samenwerkende gemeenten worden gehouden,

Wethouder Martin van der Bijl,
portefeuillehouder Economische
Zaken: “Het is heel goed nieuws dat
ondernemers en het Ondernemersklankbord succesvol samenwerken
aan gezonde bedrijven in de regio.”

Contact
Ondernemers die hulp zoeken kunnen
een afspraak maken voor één van de
spreekuren in het Stadskantoor, via
088-1717920 of via e-mail: teamwestbrabant@ondernemersklankbord.nl. Het volgende spreekuur in
Etten-Leur is op woensdag 1 mei.
Meer informatie over het OKB kun je
vinden op: www.ondernemersklankbord.nl.

Lokale respijtmarkt op 25 april
Op donderdag 25 april is er van 14.30
- 16.30 uur een informatiemarkt over
Respijtzorg in Etten-Leur. Respijtzorg is vervangende mantelzorg en
bestemd om de zware taak van mantelzorgers te verlichten. Respijtzorg
kent, naast de inzet van vrijwilligers,
ook professionele vormen zoals:
dagopvang, dagbesteding, logeeropvang en aanwezigheidszorg, zodat de
mantelzorger er even uit kan. Respijtzorg kent verschillende financiële
regelingen, zoals de wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo), de wet
langdurige zorg (Wiz) en de zorgverzekeringswet (Zvw). Bij veel mantelzorgers zijn de mogelijkheden niet
bekend en om die reden wordt er een
respijtmarkt gehouden.
In Etten-Leur is de respijtmarkt op
donderdag 25 april 2019 van 14.30
tot 16.30 uur in de Schonckzaal van
het Oude Raadhuis aan de Markt 1
in Etten-Leur. Wethouder Paantjens
opent de respijtmarkt.

in het Heerma van Vossplantsoen.
Daar wordt een toespraak gehouden
door burgemeester Miranda de Vries.
Constantia speelt koraalmuziek en
het Nederlands Taptoe Signaal.
De erewacht wordt gehouden door het
St.Hubertusgilde en het Cloveniersgilde. Na de kranslegging is er voor
iedereen gelegenheid om bloemen bij
het monument neer te leggen.

Twee minuten stilte
Om 20.00 uur houden we twee minuten stilte. We roepen iedereen op om
daar aan mee te doen en om daarmee
rekening te houden. Dit geldt vooral
bij en rondom het herdenkingsmonument. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang mag u de Nederlandse vlag
halfstok uithangen.

Verkeersbesluiten parkeerplaatsen
voor opladen elektrische voertuigen
Klaroenring en Vincent van Goghplein
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 16 april 2019 bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen
gedurende zes weken na deze open-

bare bekendmaking voor iedereen
ter inzage in het stadskantoor. Ook
zijn de verkeersbesluiten te vinden op
www.overuwbuurt.overheid.nl
Etten-Leur, 24 april 2019

Bourgondische Markt op 1 mei
Er valt wat te smikkelen! Op woensdag 1 mei, de Dag van de Arbeid, een
nationale feestdag in België, is het ook feest in Etten-Leur! Dan wordt
voor het eerst de Bourgondische Markt gehouden. Deze markt wordt
georganiseerd door het Toeristisch Informatiepunt in samenwerking met de
Gemeente Etten-Leur. De Bourgondische Markt is bedoeld ter promotie van
de weekmarkt en om Etten-Leur weer eens ‘lekker’ op de kaart te zetten.
Kom lekker proeven en winkelen
De Bourgondische Markt is een markt met allerlei proeverijtjes. De
marktkooplui laten bezoekers gratis proeven van allerlei heerlijke
producten. Maar er doen ook verschillende lokale bedrijven mee, zoals:
Asperge- en Wijnboerderij De Santspuy, Melkveebedrijf De Kleine Meren,
De Menmoerhoeve, Imkerij Den Hill, Keurslagerij Staf & Bianca,
Cateringbedrijf Jan Vermunt, Pannenkoekenhuis Frittella en Bakkerij
Rijngoos. Er is straattheater van de Hollandse Dames, er is muziek en
de markt wordt feestelijk aangekleed. Tijdens deze speciale weekmarkt
ontvangen wij niet alleen alle Belgen met open armen, maar iedereen is
natuurlijk van harte welkom. De markt is voor iedereen!

Oproep!
Wij maken een film
over de Tweede
Wereldoorlog in EttenLeur. Kan jij ons helpen
aan foto’s, videobeelden of materialen over
WOII in Etten-Leur?
Stuur een e-mail
naar 75jaarbevrijding
@etten-leur.nl
of bel naar 14076.
Hartelijk dank!

www.etten-leur.nl

