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Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 
Openbare besluitenlijst wknr. 49 - 2022 
 
Voorbereidingskrediet Lage Vaartkant/Brandsevaart  

Voor meerdere planstudies over waterhuishouding en bodemkundig onderzoek in het gebied van de 

Lage Vaartkant/Brandsevaart vragen we de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

 

Toezegging aan raad over pilot verruiming openingstijd terrassen  

In het terrasseizoen 2022 is een pilot gehouden met verruimde openingstijden van de terrassen. De 

horeca was positief over het verloop hiervan. De gemeente ontving tijdens het terrasseizoen 2022 

géén klachten gelinkt aan de pilot. Het college heeft besloten bij de eerstvolgende aanpassing van de 

APV in 2023 de raad voor te stellen een verruiming van de openingstijden van de terrassen in de APV 

op te nemen. Dit zodat de terrassen op vrijdagen en zaterdagen tot 01.00 uur open mogen zijn.  

 

Anterieure overeenkomst extra woning Zundertseweg 6  

De eigenaar van het perceel Zundertseweg 6 heeft een verzoek ingediend om een nieuwbouwwoning 

te bouwen op de onbebouwde grond tussen Zundertseweg 6 en Streek 3. Daarnaast wil deze het 

bouwvlak van de bestaande woning Zundertseweg 6 uitbreiden richting de Streek. Het college besluit 

een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer. Hierin staan onder andere afspraken 

over het kostenverhaal. In verband met de nieuwe bouwmogelijkheid is het bestemmingsplan 

'Zundertseweg 6' opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. 

 

Vaststellen definitief ontwerp herinrichting Spoorlaan  

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van de herinrichting Spoorlaan is afgelopen. Het 

ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, 

belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn 

alle reacties / vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten. 

Met het vaststellen van het eindverslag ronden we het informeren over het ontwerp af. Hierna 

werken we toe naar de uitvoering van het werk 

 

Flexwonen Bredaseweg 175  

College en raad willen minimaal 100 flexwoningen toevoegen aan de bestaande voorraad woningen 

in Etten-Leur. In de Omgevingsvisie is opgenomen dat we dit ten dele kunnen doen door kantoren 

aan de Bredaseweg voor een tijdelijke periode van maximaal 10 jaar te transformeren naar 

flexwoningen. Daarom heeft het college besloten om een positieve grondhouding uit te spreken voor 

de transformatie van Bredaseweg 175 naar 25 studio's tbv sociale huur. Voordat de formele 

vergunningsprocedure start zal de gemeente de regie nemen voor het voeren van een 

omgevingsdialoog ondersteunt door initiatiefnemer. 
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Subsidies 2023 

De raad heeft in november van dit jaar de beschikbare subsidiebudgetten vastgesteld door 

vaststelling van de begroting 2023. Het college kan bij subsidieregeling, binnen de beschikbare 

budgetten, de subsidieplafonds vaststellen. Deze subsidieplafonds gelden als maximaal bedrag voor 

een subsidieregeling. In de subsidieregeling zelf staat vervolgens beschreven onder welke criteria 

subsidies worden verstrekt, op welke wijze en onder welke voorwaarden. Dat is verschillend per 

regeling. 

 

Nieuwe subsidieregeling in Etten-Leur: huiseigenaren 

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe subsidieregeling in de gemeente Etten-Leur. Met deze subsidie 

kunnen inwoners met een koopwoning subsidie krijgen voor een energie-advies of een warmtescan. 

Ook kunnen zij 500 euro ontvangen als zij hun woning laten isoleren. De regeling geldt voor de jaren 

2023, 2024 en 2025. Meer informatie over de subsidieregeling staat op www.etten-

leur.nl/energieregeling. Huiseigenaren kunnen via deze link ook een aanvraag indienen. 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 

Aanwezigheid van het college 

 

DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE COLLEGELID 

9-dec-22 14:30 
Afscheid burgemeester  

Miranda de Vries 
De Nobelaer College 

9-dec-22 19:30 
Overdracht gerestaureerd paneel trouwkerkje 

door Herbert Verseveldt 
Trouwkerkje 

wethouder  

De Weert 

10-dec-22 12:30 Hijsen mensenrechtenvlag BVC 
wethouder 

Verwijmeren 

 
 
 


