20 februari 2019

Grootste Mauwer
van Ut Zwaajgat

Afsluiting
Roosendaalseweg
Van maandag 25 t/m donderdag
28 februari worden er nieuwe
zonnepanelen op het dak van het
Stadskantoor aan de Roosendaalseweg geplaatst.

Zowel op vrijdag als op zaterdag traden verschillende
Mauwers in ‘De Boeg’ tijdens de Leurse Mauwavonden.
Er werd gejureerd en André Geldtmeijer, als Ed ten Leur,
werd tot ‘de Grootste Mauwer van Ut Zwaajgat’ uitgeroepen.
Gefeliciteerd!

Borderline de Baas
Indigo Brabant organiseert een
cursus voor naastbetrokkenen en
familieleden. Borderline is een
emotie-regulatie-stoornis. Dat wil
zeggen dat alles draait om emoties.
Deze emoties kunnen hoog oplopen
als men geconfronteerd wordt met
het gedrag van iemand met borderline. Het leven met en zorgen voor
iemand met borderline is voor naast-

betrokkenen, zoals ouders, partners,
kinderen, broers, zussen en andere
nauwbetrokkenen, niet makkelijk. Het
leren omgaan met borderline bestaat
uit: leren wat borderline is, waardoor
het gedrag ontstaat en welke invloed
naastbetrokkenen zelf kunnen hebben op het borderline gedrag. Het allerbelangrijkste bij het leren omgaan
met borderline is echter het leren

omgaan met de eigen emoties en
deze een plek geven. Op het moment
dat naastbetrokkenen hun emoties
de baas zijn, zijn ze ook ‘borderline
de baas’.
De cursus start dinsdagavond 26
maart en bestaat uit 9 bijeenkomsten van 19.15 – 21.30 uur, aan de
Teteringsedijk 11 in Breda. De cursus

is voor ouders, partners, broer, zus,
kind (18+) van iemand met borderline.
De cursus wordt gegeven door Monique Mesters van Indigo Brabant.
De kosten zijn € 25,- voor het werkboek. Voorafgaand aan deelname
vindt er een kennismakingsgesprek
plaats. Aanmelden kan via
m.mesters@indigobrabant.nl
of via 06 209 59 114.

Verkeersbesluit reserveren tweede parkeerplaats
voor opladen elektrische auto’s aan de Schuttershof
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 14 februari 2019 voor

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. De verkeersbesluiten
liggen gedurende zes weken na deze

Enquête over de streekomroep
Ons West-Brabant
Volgt u het lokale nieuws uit onze gemeente? Bent u bekend met Streekomroep Ons West-Brabant? En vindt u het belangrijk dat onze gemeente
een streekomroep kent? We zijn benieuwd naar uw mening! Vul voor 5
maart a.s. de vragenlijst in via www.streekomroepetten-leur.nl. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en natuurlijk worden de resultaten anoniem
verwerkt. Liever telefonisch de vragenlijst invullen? Neem dan contact op
met de onderzoekers van Citisens via 0800 - 7575755 (gratis). Deze onderzoekslijn is op werkdagen beschikbaar tussen 10.00 - 17.00 uur. Alvast
bedankt voor uw deelname.

openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor.
Het verkeersbesluit is ook te vinden

via www.overuwbuurt.overheid.nl.
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De Blijverslening of Verzilverlening
Wilt u graag veilig en comfortabel in
uw eigen woning blijven wonen? Ook
als u ouder wordt? Denkt u dat aanpassingen aan uw woning hiervoor
noodzakelijk zijn? Of heeft u een gezinslid met een specifieke zorgvraag,
waarvoor u uw woning moet aanpassen? Dan is er de Blijverslening of
de Verzilverlening. De gemeente
Etten-Leur biedt deze regelingen aan,
zodat u in staat bent de benodigde
aanpassingen aan uw woning aan te
brengen.

Kijk op de website van de gemeente
voor de voorwaarden en alle informatie over de twee leningen: op de
startpagina in de rechter nieuwskolom. Met de lening kunt u uw woning
levensloopbestendig maken. Denk
bijvoorbeeld aan het verwijderen van
drempels in uw woning, het aanbrengen van een traplift, het vervangen
van een ligbad door een inloopdouche
of het creëren van een slaap- en
badkamer op de begane grond.

Subsidie voor zonnepanelen op bedrijven en (non-profit)instellingen
De gemeente Etten-Leur wil organisaties in de gemeente stimuleren om
hun vastgoed te verduurzamen door
zonnepanelen te plaatsen. Dankzij het

plaatsen van zonnepanelen verduurzaamt u uw eigen energieverbruik
en verlaagt u uw energienota. Ook
draagt u bij aan een beter milieu en

uw pand scoort beter in de verschillende energielabels.
Landelijke subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken
van de landelijke subsidieregeling
‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE+). De regeling richt zich
op bedrijven en (non-profit)instellingen. De subsidieregeling opent op 12
maart om 9.00 uur en sluit op 4 april
om 17.00 uur.
Quickscan of
haalbaarheidsonderzoek
De gemeente Etten-Leur werkt samen met Greenspread om u te helpen
in de afweging om te verduurzamen.
Greenspread is een onafhankelijk
adviesbureau met ervaring op het
gebied van verduurzaming van vastgoed, het aanvragen van subsidies
en het aantrekken van financiering.
Greenspread kan een quickscan of
haalbaarheidsonderzoek voor u uit-

Afsluiting Roosendaalseweg
Vanwege het plaatsen van een
hijskraan is de Roosendaalseweg
ter hoogte van het Stadskantoor
voor verkeer afgesloten, dus vanaf
de bocht met de Bisschopsmolenstraat t/m de hoofdingang van het
Stadskantoor (zijde parkeerplaats
Roosendaalseweg). Ook het trottoir
naast het Stadskantoor wordt afgesloten voor voetgangers. Het stallen
van fietsen is dan ook niet mogelijk.
De afsluiting vindt plaats tussen de
volgende tijden:
•	Maandag 25 februari vanaf 7.00
tot 17.00 uur: zowel de Roosendaalseweg als het trottoir naast
het Stadskantoor.
•	Dinsdag 26 februari het trottoir
naast het Stadskantoor vanaf
7.00 tot 17.00 uur.
•	Woensdag 27 februari het trottoir
naast het Stadskantoor vanaf
7.00 tot 17.00 uur.
•	Donderdag 28 februari van 07.00
tot 12.00 uur: zowel de Roosendaalseweg als het trottoir naast
het Stadskantoor.
Voetgangers en fietsers (mits ze
afstappen) kunnen wel passeren.
Omleidingsroutes zijn met borden
aangegeven.
Bevoorrading winkels
Winkeliers blijven voor het laden
en lossen van goederen bereikbaar.
Vrachtverkeer kan de Bisschopsmolenstraat inrijden tot aan de
laad/losplaats naast de Hema.
Vervolgens kan het vrachtverkeer
stapvoets via het Raadhuisplein
wegrijden.

Vergadering
welstandscommissie op
26 februari

voeren. Bent u hierin geïnteresseerd,
meldt u dan aan. Wat de voorwaarden
zijn en hoe u dit doet, leest u op de
website van de gemeente Etten-Leur.
Alle informatie en formulieren zijn
te vinden op: www.etten-leur.nl > in
de rechter nieuwskolom. Let op: Alle
aanvragen voor een quickscan die volledig vóór 12 maart bij Greenspread
worden aangeleverd, kunnen op tijd
voor de voorjaarsronde in behandeling worden genomen.

Op 26 februari is de vergadering
van de welstandscommissie. Deze
vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering ligt vanaf 25
februari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf
25 februari 12.00 uur ook vinden
op de gemeentelijke website. Alle
informatie over de vergaderlocatie,
de vergadertijd en het spreekrecht
in toelichtende zin, kunt u vinden op
onze website.

Financiële tegemoetkoming van
gemeente
Om u te helpen om nog dit voorjaar
werk te maken van een subsidie voor
de duurzame opwekking van energie
op uw dak, biedt de gemeente u een
financiële tegemoetkoming van
€ 200,- voor het laten uitvoeren van
een quickscan door Greenspread.
Meldt u hiervoor zo spoedig mogelijk bij de gemeente, de eerste tien
aanvragers kunnen deze bijdrage
ontvangen. Hoe u dit doet, leest u ook
op de website van de gemeente.

Besluiten
van b&w
•	Actualisatie Speelplan Hoge
Neerstraat
•	Reconstructie Attelakenseweg

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

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
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.
Verleende vergunning
•	Het plaatsen van een hijskraan
op de Roosendaalseweg, op 25
februari 2019 van 7.00 tot 17.00
uur en op 26 februari 2019 van
13.00 uur tot 20.00 uur
Verleende omgevingsvergunning
•	Het gebruik van een bedrijfswoning voor particulier gebruik,
Pottenbakkerstraat 17
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het wijzigen van de gevelbekleding en het realiseren van een
nieuwe kantine, Mon Plaisir 25
•	Het uitbreiden van de woning,
Voorsteven 4
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een grondkeerwand, Rietgors 16
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Keenseweg 13
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Keenseweg 15
•	Het uitbreiden van een bedrijfspand, Lokkerdreef 39
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Nachtegaal 159
•	Het bouwen van een garage met
overkapping, Bollenstraat 6
Wet Milieubeheer 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Nijverheidsweg 148
•	Het veranderen van de inrichting,
Hermelijnweg 9
•	Het veranderen van de inrichting,
Zwartenbergseweg 23

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.
Wijkagent Sjoerd Vink, Jan Braspenning en Annette van Peer van
Wooncorporatie Alwel, wijkwerker
Linda Deckers 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 25 februari, 25
maart, 29 april, 27 mei en 24 juni
van 11.00 tot 12.00 uur.

Inloopmiddag
Dasseburcht
Zaterdag was de inloopmiddag over de voorbereidingen
van de onderhoudswerkzaamheden in de Dasseburcht.
Er stond een tent op het speelterrein in de straat. Onder
het genot van een kopje koffie of thee kon men de plannen bekijken, vragen hierover stellen en wensen en
ideeën bespreken. Naast verschillende medewerkers
van de gemeente Etten-Leur waren ook wethouder Van
Aert en wethouder Van der Bijl aanwezig om vragen te
beantwoorden. Was het niet mogelijk om aanwezig te
zijn? Dat is geen probleem. U kunt uw wensen of ideeën
ook via info@etten-leur.nl doorgeven.

Stadskantoor, Werkplein en Wmo-loket Elz met Carnaval
Stadskantoor
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt u,
op afspraak, bij de publieksbalies van
de gemeente terecht van 9.00 - 12.00
uur. Daarna zijn we gesloten. Wij zijn
tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.
Heeft u daarna nog een melding of
vraag die niet kan wachten, dan kunt
u ons na 12.00 uur bereiken via het
algemene telefoonnummer 14076. U
wordt dan doorgeschakeld naar het
extern callcenter.

De avondopenstelling vervalt in de
carnavalsweek. Op dinsdag 5 maart
bent u weer van harte welkom bij
de Gemeente Etten-Leur in het
stadskantoor, op afspraak tijdens de
gebruikelijke tijden.

telefonisch spreekuur van 09.00 tot
10.30 uur. Vanaf 12.00 uur is het
Werkplein op beide locaties gesloten.
Op de andere dagen rondom Carnaval
heeft het Werkplein geen afwijkende
openingstijden.

Werkplein Hart van West-Brabant
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt
u bij het Werkplein terecht bij de Servicebalies van 9.00 - 12.00 uur. Bellen
kan naar (076) 750 35 00 tijdens het

Wmo-Loket Elz
Op carnavalsmaandag 4 maart is het
Wmo-loket Elz telefonisch bereikbaar
tussen 9.00 - 12.00 uur. Met ingang
van 2019 werken wij op afspraak.

Binnenlopen zonder afspraak kan uitsluitend op woensdagochtend tussen
9.00 - 12.00 uur.
Milieustraat met carnaval
De Milieustraat is open op carnavalszaterdag en carnavalsdinsdag.
Op carnavalsmaandag 4 maart is de
Milieustraat gesloten.

Vooraankondiging paraplubestemmingsplan
‘Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied’
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
op grond van artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening bekend dat een
bestemmingsplan in voorbereiding

is voor de gronden gelegen in het
buitengebied. Deze bekendmaking
betreft een vooraankondiging. Naar
aanleiding hiervan is het niet mogelijk
een reactie in te dienen. Er liggen ook

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Grauwe Polder 51 in Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub
3, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voornemens
is een omgevingsvergunning te
verlenen voor het afwijken van het
bestemmingsplan “Buitengebied” ten
behoeve van Gezinshuis Windmee. De
aanvraag om omgevingsvergunning
betreft het “handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (artikel
2.1 onder c Wabo). De onderhavige
aanvraag om omgevingsvergunning
voorziet in het gebruiken van een
gedeelte van het bestaande bijgebouw
als afhankelijke woonruimte. De aanvraag is bekend onder zaaknummer
2018OG0467-01.
Verklaring van geen bedenkingen
niet vereist
De gemeenteraad heeft in de periode
11 januari 2019 tot en met 25 januari
2019 aangegeven dat de aanvraag valt
onder de gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen, zoals
besloten in de raad van 19 december
2011, niet vereist is.
Ter inzage
De aanvraag en het ontwerpbesluit
met bijbehorende stukken worden op

grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 21 februari 2019
tot en met 4 april 2019 gedurende 6
weken ter inzage gelegd in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur.
Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast zijn
de aanvraag, het ontwerpbesluit en
de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing digitaal te raadplegen via
www.etten-leur.nl > plannen en
(ver)bouwen > Vergunning, melding
en informatievoorziening > Gezinshuis
Windmee.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van ter inzage
legging kan iedereen gemotiveerd
mondeling, bij voorkeur schriftelijk,
een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur, postbus 10100,
4870 GA Etten-Leur (o.v.v. zienswijze
2018OG0467-01). De zienswijze kan
ook digitaal via de gemeentelijke
website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier
‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/Web_
formulieren/In_productie/Zienswijze_
indienen).

geen stukken ter inzage. Ook is het
niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over
dit voornemen. Via een afzonderlijke
publicatie wordt bekend gemaakt op

welk moment het bestemmingsplan
ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen.
Etten-Leur, 20 februari 2019

Bomen kappen in de gemeente
Etten-Leur in het voorjaar 2019
In de gemeente Etten-Leur staan ruim 35.000 bomen. De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, veiligheid en zorgplicht. Vanaf
week 8 zullen er op diverse plaatsen bomen gekapt worden. Deze bomen
zijn dood, ziek of moeten wijken voor reconstructies (o.a. in de Cellostraat,
Banjostraat, Tubahof). Op de meeste plaatsen zal een boom teruggeplant
worden. Op de website van de gemeente Etten-Leur staat de lijst met
locaties waar er dit voorjaar bomen gekapt worden.

Jaarlijkse Uit de Sleurmiddag
Het is al meer dan 36 jaar een begrip op de Leur! Een hoogtepunt in het
programma van de Leurse Leut. De jaarlijkse ‘Uit de Sleurmiddag’. Een echte
carnavalsmiddag voor senioren en inwoners met een beperking, zodat ook zij
een onvergetelijke carnavalsmiddag hebben.
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