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Deze week in
het digitale
gemeenteblad

Burgemeester De Vries heeft het eerste exemplaar
ontvangen van het fonkelnieuwe blad van Heemkundekring
Jan uten Houte! Het kwartaal magazine heet Heem - EL en
komt op verschillende plaatsen binnen Etten-Leur te liggen,
zoals bij restaurants, bij dokterspraktijken en het zwembad.
Kortom, op elke plaats waar veel mensen samen komen!

Besluiten van b&w

Wat hoort in welke afvalbak?

• Collectief asbest saneren
• Woningmarktonderzoek
•	Vaststellen kaders herontwikkeling
van de locatie de 4 leeuwen,
Stationsplein 21-25 Etten-Leur
•	Lokaal plan van aanpak: ‘Verder
werken aan een sluitende aanpak

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.

voor personen met verward gedrag
Etten-Leur’
De besluiten op deze openbare besluiten
lijst zijn compact geformuleerd. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.
De volledige besluiten zijn bepalend.

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 markt
is bedoeld ter promotie van de weekmarkt en om Etten-Leur weer eens
‘lekker’ op de kaart te zetten. Kom
proeven en winkelen op de Bourgondische Markt; 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 en
Bakkerij Rijngoos. Tijdens deze Weekmarkt Speciaal ontvangen wij niet
alleen alle Belgen met open armen,
maar iedereen is natuurlijk van harte
welkom. De markt is voor iedereen!

Informatieavonden voor woningeigenaren
met een asbesthoudend golfplaten dak
Begin april is de het digitale informatiepunt Gemeenteloket Asbest geopend.
Hiermee informeert de gemeente Etten-Leur haar inwoners over het
saneren van asbest. Om inwoners nog beter te informeren organiseert de
gemeente ook informatieavonden. De informatieavonden zijn op 7 en 9 mei.
Tijdens deze avonden wordt er een presentatie gegeven over asbest saneren.
Ook is er ruimte voor vragen. Aanmelden voor één van de informatievonden
gaat via het Gemeenteloket Asbest: www.gemeenteloketasbest.nl/etten-leur.

Mini-Roparun
2700 euro opgehaald!
Zaterdag werd bij Achilles voor de tweede keer de Mini-Roparun gelopen.
De volledige opbrengst, ruim 2700 euro, gaat naar het goede doel, palliatieve
zorg voor mensen met kanker. Er liepen hardlopers mee maar ook kangoo
jumpers, wandelaars en nordic walkers. 15 bedrijventeams hadden zich
ingeschreven! Klasse gedaan door alle deelnemers en organisatie!

Deze week ‘Groente, Fruit en Tuinafval’
Gft-afval bestaat uit groente-, fruit- en
etensresten. En ook uit al het kleine
tuinafval. Zorg er bij Gft-afval voor dat
er per ongeluk geen ander afval tussen
komt. Dat ‘composteert’ namelijk niet.
Andersom is het belangrijk dat u niet
achteloos GFT-afval bij uw restafval
gooit. GFT-afval is immers heel goed te
gebruiken om ‘groen’ gas en kompost
mee te maken. Dat is goed voor het
milieu en u bespaart kosten voor het
aanbieden van restafval. Vanaf 13 mei
tot en met 6 september wordt de GFT
container wekelijks geleegd.
Hoogbouw
In 2020 krijgen alle hoogbouwcomplexen

een voorziening voor het scheiden van
afval. Tot die tijd bieden we de mogelijkheid om een tijdelijke, gezamenlijke
GFT-kliko te krijgen. Je kunt dan zelf
onderling afstemmen dat deze (zonder
extra kosten) aangeboden wordt aan
straat. Als je hiervan gebruik wil maken,
dan kun je contact opnemen via het
algemene telefoonnummer 14076.
De belangrijkste scheidingsregels
Wel:
• Etensresten (incl vlees- en visresten
en schelpen) • Kattenbakkorrels
met milieukeurmerk • Koffiefilter,
koffiedik, theezakjes • Mest van
kleine huisdieren (cavia, hamster)
• Pinda’s, noten, pitten • Klein
snoeiafval • Gras, stro, bladeren
• Snijbloemen, kamerplanten
• Loof en schillen
Niet:
Zand en grond • As en sigaretten
peuken • Haren van mens en dier
• Jus, vet, vloeibare oliën • Kattenbak
korrels zonder keurmerk • Kerst
bomen • Koolresten bbq of open haard
• Luiers, incontinentiemateriaal
• Slachtafval

Ontwerp-wijzigingsplan
Buitengebied, Bankenstraat 80
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur maken bekend
dat zij voornemens zijn om met toe
passing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmings
plan Buitengebied ter hoogte van het
perceel Bankenstraat 80 (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 ontwerp-wijzigingsplan met
plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0107WP
BANKENSTR80-2001) liggen gedurende
de periode van donderdag 18 april tot
en met woensdag 29 mei 2019 in het
stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor iedereen ter inzage.

De stukken zijn ook te raadplegen
via www.etten-leur.nl > plannen en
(ver)bouwen > bestemmingsplannen >
Bankenstraat 80 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,
Bankenstraat 80 indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur, postbus 10100,
4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze
Bankenstraat 80”). De zienswijze kan
ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te
maken van het webformulier ‘Zienswijze
indienen’. (https://etten-leur.nl/
Productcatalogus/Producten/
UVWXYZ/Zienswijze)
Etten-Leur, 17 april 2019

Vergadering welstandscommissie
op 23 april 2019
Op 23 april is de vergadering van de
welstandscommissie. Deze vergadering
is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 18 april ter inzage in
het stadskantoor. De agenda kunt u v.a.

Volg ons op

18 april 12.00 uur ook vinden op de
gemeentelijke website. Alle informatie
over de vergaderlocaties, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende
zin, kunt u vinden op onze website.

Vrolijk Pasen!

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
•	Het vervangen van handels
reclame, Geerkade 1
•	Het veranderen van de
bestemming van een pand,
Lage Neerstraat 1
•	Het vestigen van personen,
Orgelhof 75
•	Het plaatsen van een veranda
bij een vrijstaande woning,
Sander 30b
•	Het plaatsen van een dakopbouw
aan de achterzijde van de woning,
Jaagpad 55
Wet Milieubeheer Besluit Mobiel
breken bouw- en sloopafval
•	Mobiel breken bouw- en sloop
afval, t.h.v. Hoge Zijweg
Wet Milieubeheer,
Maatwerkvoorschriften
•	Maatwerkvoorschriften bodembescherming, Nijverheidsweg 9
Verleende omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een erf
afscheiding, Loofhout 19
•	Het plaatsen van een blokhut bij
de tennisbaan, Olympiade 15
•	Het veranderen van de bestaande
gevel, Lange Brugstraat 1
•	Het legaliseren van de
bestaande situatie Merelnest,
Steenmansweg 40
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Havik 62
•	Het legaliseren van dakkapellen
aan de voorzijde op drie woningen,
Keenseweg 11-17-19
•	Het uitbreiden van de woning,
Tjalk 38
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Laurierhof 20
Wet Milieubeheer 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Oude Kerkstraat 51
•	Het veranderen van de inrichting,
Liesbosweg 223
•	Het veranderen van de inrichting,
Hoge Vaartkant 20
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een extra
uitweg naar het Sander 30B

Milieustraat en
Stadskantoor
met Pasen
Milieustraat
De Milieustraat is open op
Goede Vrijdag 19 april van 10.00
-16.00 uur en zaterdag 20 april van
09.00 - 16.00 uur. Tweede Paasdag,
maandag 22 april, is de Milieustraat
gesloten. Ook op Koningsdag,
zaterdag 27 april, is de Milieustraat
gesloten.
Stadskantoor
Het Stadskantoor is op vrijdag
19 april gesloten in verband met
Goede Vrijdag. Het Stadskantoor is
ook gesloten op Tweede Paasdag,
maandag 22 april. Er is die avond
ook geen avondopenstelling.

www.etten-leur.nl

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

