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Een bijzonder moment en een mooie mijlpaal
voor Etten-Leur: de opening van de achtste
brede school Sonate. Burgemeester de Vries
overhandigde de sleutel aan de vier directrices.
Daarna verrichte ze de openingshandeling in het
bijzijn van alle kinderen op het plein. Ze verbond
symbolisch de linten van Het Kompas, ’t Carillon,
De Klankhof en Bellefleur, die samen in Sonate
gehuisvest zijn.

Kermis in Etten-Leur-Noord vanaf 14 september
•	Van vrijdag 14 tot en met dinsdag
18 september staan er zeventien
kermisattracties opgesteld.
•	Dit jaar start de kermis op
vrijdagmiddag om 15.00 uur. De
openingsact is om 18:30 uur door

Desalles Variété. Zij delen daar
presentjes en vrijkaartjes uit.
•	De kermis is te vinden op het
heringerichte Van Bergenplein, een
gedeelte van de Korte- en Lange
Brugstraat (tot de Domineesgang).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Classic Rally 8 en 9 september
Voor de Classic Rally op 8 en 9 september zijn tijdelijke
verkeersmaatregelen ingesteld. Op 8 september van 18.00 uur tot 23.00
uur en op 9 september van 10.00 uur tot 18.00 uur.
1.	De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer:
• Oude Kerkstraat;
• Industriedwarsweg:
• Parallelweg.
2.	Het is verboden om te parkeren en stil te staan in de hierboven
genoemde straten.
3.	Het fietspad Roosendaalseweg is aan 1 zijde afgesloten.
De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.

De BOV Trofee 2018 voor
Bouwcenter Nelemans
Burgemeester De Vries maakte vrijdag de winnaar van de BOV trofee 2018
bekend. De winnaar is Bouwcenter Nelemans. Van harte gefeliciteerd!

•	Op zaterdagavond verzorgt het
showorkest de Turfblaozers tussen
19.00 en 20.30 uur optredens op de
kermis.
•	Op zondag 16 september is er
van 14.00 tot 24.00 uur volop
kermisplezier.
•	Op maandag 17 september is er
tussen 18.30 en 20.30 uur een meet
& greet met Dicky de beer. Een
fotograaf maakt hiervan foto’s die
gratis kunnen worden gedownload.
•	Van 19.00 tot 23.00 uur op
maandag 17 september verzorgt
Swingtime & friends optredens
met medewerking van de artiesten
Angesz, Youri Sprenkels, Yoeri
L’Abée en Sam van Velthoven
•	Op dinsdag 18 september trakteren
de kermisexploitanten het publiek
met een kortingsdag van 15.00 tot
24.00 uur.
•	De warenmarkt van vrijdag 14
september wordt verplaatst naar

de Geerkade nabij de Havenkom.
Tijdens de werkzaamheden aan
het Van Bergenplein heeft de
warenmarkt ook op deze locatie
gestaan.
Wanneer kun je naar de kermis?
•	Vrijdag 14 september:
15.00 uur - 24.00 uur
•	Zaterdag 15 september:
14.00 uur - 24.00 uur
•	Zondag 16 september:
14.00 uur - 24.00 uur
•	Maandag 17 september:
15.00 uur - 24.00 uur
•	Dinsdag 18 september:
15.00 uur - 24.00 uur
Informatie op Internet
U kunt alles over de kermis en
de attracties vinden op www.
kermisetten-leur.nl en volg de kermis
op facebook Kermisetten-leur.

Besluiten van b&w
• Tarieven Wmo begeleiding 2019
• Meerlaags bouwen
•	Ontwerp voorstel aan de
gemeenteraad m.b.t. het Regionaal
Beleidsplan 2019-2022
•	Onderhoudswerk Banjostraat,
Cellostraat, Tubahof & Orgelhof
• Actualisatie Speelplan Hooghuis
•	Pilot inzet leerlingenploeg Infra
in het kader van social return on

investment/Duurzaam
•	Inkopen Blijvers- en Verzilverlening
levensloopbestendig aanpassen
bestaande koopwoningen

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

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaats
Houtduif
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 27 augustus 2018
bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen.
Het verkeersbesluit ligt gedurende
zes weken na deze openbare

bekendmaking voor iedereen ter
inzage in het stadskantoor. Tevens is
het verkeersbesluit te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 5 september 2018

Speelplan
Hooghuis
vernieuwd
samen met
wijkbewoners
Het laatste Speelplan van de
wijk Hooghuis is opgesteld in
2011. Samen met een nieuwe
werkgroep, is er gewerkt aan een
actualisatie van het speelplan.
De werkgroep bestaat uit
enthousiaste buurtbewoners uit
de wijk en een vertegenwoordiger
uit de wijkvereniging. Zij gaven dit
voorjaar gehoor aan onze oproep
mee te denken. Met een kritische
blik bekeek de werkgroep alle
speellocaties in de wijk en hebben
zij de gemeente geadviseerd. De
keuzemogelijkheden waren: de
speelplek behouden, de speelplek
opheffen of het aanvullen/
verplaatsen van speeltoestellen op/
van de speelplek. Dit alles rekening
houdend met het beschikbare
budget, de leeftijdsopbouw en
wensen van de kinderen. Dit leidde
tot een compleet plan die het
belang van de hele wijk dient. Het
college neemt deze adviezen graag
over.
Het speelplan ter inzage
In de hal van het stadskantoor
ligt het vernieuwde speelplan,
met daarin uitleg en afbeeldingen
van de speellocaties ter inzage.
Ook staat het speelplan op www.
etten-leur.nl. Wijkbewoners
kunnen reageren op het speelplan
tot en met 24 september 2018.
Ontvangen we binnen de genoemde
periode geen reacties die leiden tot
heroverweging van het speelplan,
bestellen wij de speeltoestellen en
plaatsen we deze nog dit jaar.

Informatieavond
over onderhoudswerk Banjostraat,
Cellostraat,
Tubahof en
Orgelhof
Op 10 september is er een
informatieavond over het
onderhoudswerk van de
Banjostraat, Cellostraat, Tubahof
en Orgelhof. U bent welkom van
19.30 tot 21.00 uur in de Gong aan
de Trompetlaan 42 in Etten-Leur.
U kunt vrijblijvend binnenlopen
en het ontwerpplan inzien en u
kunt vragen hierover stellen en
eventuele suggesties doen. Op
deze avond zijn er medewerkers
van de gemeente aanwezig. Na de
informatieavond ligt het ontwerp
nog twee weken ter inzage in het
Stadskantoor.
U kunt het ontwerp ook digitaal
bekijken op de website
www. etten-leur.nl > inwoner >
alle onderwerpen > parkeren
en wegwerk > Onderhoudswerk
Banjostraat e.o. Van 11 september
tot en met 25 september 2018 kunt
u hier uw reactie achterlaten. We
streven ernaar om in februari /
maart 2019 te beginnen met de
uitvoering.

Je bent welkom met jouw vragen,
wensen en ideeën over wonen,
veiligheid en leefbaarheid in
Grient & Sanderbanken tijdens het
wijkspreekuur. De wijkagent Sjoerd
Vink, Woonstichting Etten-Leur,
wijkwerker van Surplus Welzijn,
Linda Deckers, en gemeentelijk
wijkmanager Jessica van Sluijs zijn
er. Kom je alleen voor een kopje
koffie? Ook dan bent je van harte
welkom.
Waar bent u welkom?
We organiseren dit altijd op
dinsdag, 1 x in de maand, in de
Wijkhuiskamer in de Brede School
D’n Overkant aan de Edward
Poppelaan 18. We zien je graag van
11.00 - 12.00 uur op 4 september,
2 oktober, 6 november, 4 december
en 8 januari.

Deze week in
het digitale
gemeenteblad
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het bouwen van een nieuwe
schuur ter vervanging van een
oude schuur, Klappenberg 3
•	Het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak,
Achter de Vaart 1
•	Het plaatsen van een CO2 tank,
Lage Bremberg ongenummerd
•	Het oprichten van 33 woningen,
De Streek fase 3A
•	Het oprichten van een woning,
Ouwer 5
•	Het vervangen en vergroten
van de bestaande dakkapel aan
de voorzijde van de woning,
Waldhoornlaan 9
•	Het plaatsen van een tuinhuisje
met afdak, Langstraat 1
Verleende omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan voorgevel van de woning,
Wildbaan 116
•	Het realiseren van een
bistro in ‘Het Regiment’,
Bisschopsmolenstraat 62A
•	Het plaatsen van een carport,
Albert Verweystraat 1
•	Het oprichten van een
vervangende woning,
Donkerstraat 16
•	Het huisvesten van personen,
Beiaard 33
•	Het constructief wijzigen
van vloeren ten behoeve van
trapgaten, Lage Vaartkant 9
•	Het tijdelijk plaatsen van een
containeroverkapping voor
opslag, Banakkerstraat 39
•	Het aanvragen van een ontheffing
voor een caravanstalling,
Vlaanderbos 19
•	Het voor een bepaalde periode
in gebruik nemen van een
grotendeels leeg kantoorpand als
educatieve-, maatschappelijkeen woonvoorzieningen,
Stationsplein 21 t/m 25
•	Het realiseren van een tijdelijke
mantelzorgwoning,
Lazerijstraaat 7
Melding art. 8.41 Wet milieubeheer
•	Het veranderen van de inrichting,
Deurnestraat 6

Met 10 deelnemende restaurants, veel bezoekers
en bijzondere, lekkere hapjes was het weer een
culinair festijn bij de Moeierboom in Etten-Leur.
Het tweedaagse evenement, georganiseerd door
JCI, was voor de 14e keer een belevenis en een
succes!

Seniorenraad Etten-Leur zoekt nieuwe bestuursleden
De Stichting Seniorenraad EttenLeur is de belangenbehartiger van
en voor senioren in de Gemeente
Etten-Leur. Zij adviseert de gemeente
en andere instanties gevraagd en
ongevraagd over alle zaken die
met het seniorenbeleid van de
gemeente Etten-Leur samenhangen.

De Seniorenraad heeft ongeveer
10 leden, waarvan er enkele de
Etten-Leurse ouderenbonden
vertegenwoordigen.
De overige leden hebben zitting op
persoonlijke titel. De zittingsperiode
is statutair bepaald op drie jaar.
Leden kunnen maximaal drie

perioden zitting hebben.
In de loop van 2017 namen een aantal
leden afscheid vanwege het bereiken
van de maximale zittingsperiode. Het
zijn uitdagende vrijwilligersfuncties
in een dynamische organisatie.
Nieuwe leden worden door de
Seniorenraad zelf benoemd op

voordracht van het Dagelijks Bestuur.
Een gesprek maakt deel uit van de
sollicitatieprocedure. Informatie kun
u verkrijgen en uw sollicitatie kunt u
richten aan: Stichting Seniorenraad
Etten-Leur t.a.v. het secretariaat via
e-mail: seniorenraad@gmail.com.

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Wildert 21, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 3.6 lid 1
sub a Wet ruimtelijke ordening het
bestemmingsplan Buitengebied
ter hoogte van het perceel Wildert
21 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het
wijzigingsplan betreft de omzetting van
de agrarische bestemming ter plaatse
van de voormalige bedrijfswoning in
een woon- en tuinbestemming. Het
agrarische bouwvlak op het perceel
wordt volledig verwijderd.
Het ontwerpwijzigingsplan met
plantoelichting, planregels

en planverbeelding (NL.
IMRO.0777.0120WPWILDERT21-2001)
liggen gedurende de periode van
donderdag 6 september 2018 tot en
met woensdag 17 oktober 2018 in het
stadskantoor aan de Roosendaalseweg
4 voor iedereen ter inzage. De stukken
zijn ook te raadplegen via www.ettenleur.nl > plannen en (ver)bouwen >
bestemmingsplannen > Wildert 21 en
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
legging kan een ieder mondeling maar
bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze
over het ontwerpwijzigingsplan
Buitengebied, Wildert 21 indienen

Week van de alfabetisering
tot en met 9 september
‘STIL’

Er gaan werelden
Aan mij voorbij
Hun woorden dansen
Maar niet met mij

(Derek Otte, Dichter en ambassadeur
van de week van de Alfabetisering)
Tot en met zondag 9 september
vindt de Week van de alfabetisering
plaats. 2,5 miljoen Nederlanders
hebben problemen met (digi)taal.
Nieuwe Nobelaer organiseert op
verschillende locaties in Etten-Leur
activiteiten, voor zowel volwassenen
als kinderen.
Een greep uit het aanbod:
Ipad-training voor senioren
- Hoe werkt mijn tablet?

Donderdag 6 september | 19.00 20.30 uur (gratis)
Vooraf aanmelden. Locatie:
Bibliotheek Nieuwe Nobelaer

bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente EttenLeur, postbus 10100, 4870 GA EttenLeur (o.v.v. “Zienswijze Wildert 21”).
De zienswijze kan ook digitaal via de
gemeentelijke internetpagina worden

ingediend door gebruik te maken
van het webformulier ‘Zienswijze
indienen’.
Etten-Leur, 5 september 2018

Tijdelijke verkeersmaatregelen bij de KSE
Op 7 september heeft de KSE een activiteit waardoor de Stijn
Streuvelslaan, ter hoogte van de KSE, tussen 08.30 - 09.30 uur en tussen
18.00 - 19.30 uur is afgesloten. Het verkeer wordt doorgelaten of omgeleid
door verkeersregelaars.

Plogging event in Etten-Leur
In Etten-Leur was de start van een vierdaags plogging event, georganiseerd
door ANWB en het Runnerscafé. Onder andere burgemeester De Vries deed
mee! Plogging is joggen of wandelen in combinatie met zwerfvuil oprapen en
inzamelen. Meedoen kan nog op 7 en 8 september.
Kijk op www.anwb.nl/wandelen/plogging voor de locaties en tijden.

Voorstelling tussen de boeken
- Kon ik maar thuisblijven
In een voorstelling tussen de boeken
laat Theatergroep Josjes zien hoe het
voelt als men moeite heeft met taal of
rekenen. Vrijdag 7 september | 15.00
- 16.00 uur | 19:30 - 20:30 uur (gratis)
Vooraf aanmelden. Locatie:
Bibliotheek Nieuwe Nobelaer
Aanmelden?
Aanmelden voor een activiteit kan via
s.vanpeperstraten@nieuwenobelaer.
nl, bel 076 5045200 of meld je aan via
de balie van Nieuwe Nobelaer.

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email info@etten-leur.nl
(algemene informatie)
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Wijkspreekuren
Grient &
Sanderbanken

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

