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Lentefee e Neer
Hog
Jeugdburgemeester Indy van Dongen en burgemeester Miranda de Vries
openden zondag samen het Lentefeest van de Stichting Speeltuin Hoge
Neer. Na de opening konden de kinderen de hele dag meedoen aan allerlei
leuke activiteiten. Vrijwilligers bedankt!

Kent u iemand die een lintje verdient?
Ter gelegenheid van Koningsdag
ontvangen elk jaar mensen een
Koninklijke onderscheiding. Ook door
het jaar heen kunnen er gelegenheden zijn, waarbij iemand uit handen
van de burgemeester een decoratie
uitgereikt krijgt. De burgemeester
van Etten-Leur is er alert op om verdienstelijke inwoners voor te dragen
bij Zijne Majesteit Koning WillemAlexander. Het is daarom belangrijk
te weten wie er mogelijk in aanmerking komt voor een Koninklijke
onderscheiding. Kent u iemand?

Informatie en vragen
Wilt u weten wat de mogelijkheden
zijn om iemand voor een Koninklijke
onderscheiding voor te dragen en hoe
u dit kunt doen? Neem dan gerust
contact op met Mariëtte van Dueren
den Hollander of Lea van den Broek.
Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 076. Het is belangrijk eerst
met hen te overleggen voordat u
een decoratievoorstel indient. Op de
website www.lintjes.nl vindt u ook
informatie over Koninklijke onderscheidingen. Er gelden landelijk

Besluitenlijst van de raadsvergadering
van 20 mei 2019
De gemeenteraad heeft besloten om:
•	De heer G.J.A.M. de Weert te
benoemen als wethouder voor de
CDA fractie;
•	Een burgerlid te benoemen voor de
fractie van D66;
•	Het beleidsplan 2019-2023 inclusief
het regionaal risicoprofiel van de
Veiligheidsregio vast te stellen;
•	de kaders voor het project de 4
leeuwen vast te stellen;
•	de geheimhouding op de brief over
de stand van zaken aanbesteding
Nieuwe Nobelaer te bekrachtigen.

Voor de complete formulering van de
besluiten verwijzen wij u graag naar
onze website: www.etten-leur.nl >
Bestuur > Website gemeenteraad
> Vervolgens in de kalender bij de
datum 20 mei 2019 op ‘Raad besluit’
klikken.

De besluiten in deze besluitenlijst
zijn compact geformuleerd. Aan de
besluiten zijn nadere bepalingen en
voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst
geen rechten worden ontleend. De
volledige besluiten zijn bepalend.

Stel je vraag via WhatsApp
Je kunt Gemeente Etten-Leur 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. Natuurlijk kun je ook gebruik
blijven maken van één van onze andere social media: van Facebook tot
Twitter en van LinkedIn tot Instagram.

Kleur Etten-Leur
Zondagmiddag werd het centrum van Etten-Leur omgetoverd tot één groot
kleurrijk podium. Met kunst, cultuur, sport, theater en lekker eten en drinken.
Het was ook nog koopzondag. Dat werd dus een gezellig dag voor jong en oud!

Volg ons op

dezelfde regels voor toekenning van
een onderscheiding.
Uiterlijk 1 juli
Voorstellen voor Koningsdag 2020,
kunt u indienen tot 1 juli 2019 bij
de burgemeester van Etten-Leur.
Als u een persoon voordraagt, is

het belangrijk om daarbij zoveel
mogelijk belangrijke gegevens van de
betreffende persoon op schrift mee
te sturen. Heeft u een voorstel voor
een andere datum in het jaar? Houdt
u dan rekening met een behandeltijd
van vijf maanden.

Ondersteuningsgroep bij Indigo
Als je door zelfdoding iemand verliest
die veel voor je betekend heeft, sta je
vaak verslagen en machteloos. Met
anderen praten over je verlies kan
moeilijk zijn: je durft zelf niet, of mensen in je omgeving vinden het moeilijk
om over het gevoelige onderwerp te
praten. Zelf heb je juist vaak behoefte
aan steun en begrip, omdat je met
zoveel vragen achterblijft. Zoals het
waarom en de daarmee samenhangende gevoelens van schuld, verdriet
en onmacht. In de gespreksgroep
komen thema’s aan de orde die te
maken hebben met zelfdoding. Vaak
betreft het onderwerpen als het zoe-

ken naar verklaringen, reacties van
de omgeving, twijfel, verslagenheid,
machteloosheid en ervaringen met
hulpverlenende instanties.
Op 3 juni start er een ondersteuningsgroep. Er zijn minimaal 6 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 16.00
– 18.00 uur aan de Teteringsedijk
11 in Breda. Wil je meer informatie
of aanmelden? Dat kan via Indigo
Brabant. Anna-Reina van der Sluis:
a.vandersluis@indigobrabant.nl of tel.
06-10970683. Of bij Monique Mesters:
m.mesters@indigobrabant.nl of tel:
06-20959114. Aanmelden kan ook via
info@indigobrabant.nl.

Besluiten van b&w
• Zonnepark Bollendonkseweg
•	Informatiebrief aan de gemeenteraad over de aanleg van glasvezel in het
buitengebied

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

Deze week in het digitale gemeenteblad
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Godwaldtlaan 4
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Zwartenbergseweg 23
•	Het ombouwen van de garage naar
woongedeelte en het vervangen van
de garagedeur naar raamkozijn,
Henegouwenlaan 6
•	Het legaliseren van bestaande
bijgebouwen bij een vrijstaande
woning, Rijsbergseweg 58
•	Het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning, Schatbewaardershof 15
Verleende omgevingsvergunning
•	Het realiseren van een
tandartsenpraktijk in de bestaande
woning, Lage Neerstraat 1
•	Het plaatsen van een veranda,
Sander 30B
•	Het gebruik maken van de
bestaande kantine door derden,
Lage Vaartkant 25
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Liesbosweg 186
•	Het veranderen van de draagconstructie, Waldhoornlaan 67
•	Het plaatsen van een

erfafscheiding, Achtersteven 94
•	Het dichtzetten van het balkon ten
behoeve van het vergroten van de
slaapkamer, Jacob Catslaan 11
•	Het realiseren van een winkel, carport en dakterras bij een bestaande
winkel, Bisshopsmolenstraat 71
•	Het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak, Hubertuslaan 50
•	Het plaatsen van een dakopbouw
aan de achterzijde van het woonhuis, Jaagpad 55
•	Het plaatsen van een dakkapel op
de voorzijde van het dak, hobodreef
82
Melding Uitweg
•	Het aanleggen van een tweede
uitrit naar Baroniestraat 26
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een bijgebouw,
Lage Bremberg 35
Verleende vergunning
•	Het wijzigen van de leidinggevenden voor de Drank- en Horecavergunning voor het horecabedrijf
C-Cinema, Binnentuin 2
•	Het wijzigen van de leidinggevenden voor de Drank- en Horecavergunning voor het Pannekoekenhuis
Grauwe Poldervoetpad 4

29 mei 2019

Regelingen met
Pinksteren
Stadskantoor (Gemeente Etten-Leur)
Het stadskantoor is gesloten op
maandag 10 juni. Er is deze dag
(Tweede Pinksterdag) ook geen
avondopenstelling. Informatie van
uw gemeente is natuurlijk wel 24
uur per dag beschikbaar op
www.etten-leur.nl en via onze
social media. Het callcenter wordt
waargenomen door een extern
callcenter.
Werkplein Hart van West-Brabant
en Loket Elz
Beide locaties van het Werkplein
Hart van West-Brabant zijn op
Tweede Pinksterdag (maandag 10
juni) gesloten. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en
openingstijden van het Werkplein
op: www.werkpleinhartvanwestbrabant.nl. Loket Elz in het stadskantoor is ook gesloten op 10 juni.
Ook telefonisch is loket Elz op deze
dag niet bereikbaar.
Milieustraat en afvalinzameling
De Milieustraat Vosdonk aan de
Verschuurweg is gesloten op
Tweede Pinksterdag. Alle bijzonderheden over de afvalinzameling
staan op uw Afvalwijzer
(zie www.afval3xbeter.nl).

Ontwerpbesluit
‘Wijzigingsplan
de Streek, 2012,
patiowoningen
Markiezaathof’
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
zij voornemens zijn om de bestemmingen van delen van de gronden
gelegen aan het Markiezaathof te
wijzigen zodat het mogelijk wordt om
extra zes patio-woningen te bouwen.
Het is een wijziging zoals bedoeld in
artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbesluit,
de plantoelichting, planregels en
planverbeelding van het ‘Wijzigingsplan de Streek, 2012, patiowoningen
Markiezaathof’ (NL.IMRO.0777.0
135MARKIEZAATHF-2001) liggen
gedurende de periode 30 mei 2019
tot en met 10 juli 2019 voor iedereen
ter inzage in de centrale hal van het
stadskantoor, Roosendaalseweg 4,
Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook
raadpleegbaar op de gemeentelijke
internetpagina www.etten-leur.nl
onder inwoner > alle onderwerpen >
plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Markiezaathof.
Daarnaast zijn de plantoelichting,
de planregels en de planverbeelding ook raadpleegbaar op de
landelijke internetpagina
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van ter inzage ligging
kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur
schriftelijk een zienswijze indienen
bij burgemeester en wethouders van
Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870
GA Etten-Leur. De zienswijze kan
ook digitaal worden ingediend door
gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.
etten-leur.nl > Etten-Leur digitaal >
aansprakelijk stellen, bezwaar, klacht
en zienswijze > zienswijze indienen).
Etten-Leur, 29 mei 2019
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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

