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Ontwerpkaders bestemmingsplanherziening Zundertseweg 38 
Het horecabedrijf aan de Zundertseweg 38 heeft jarenlang te koop gestaan, maar is nooit verkocht. 
Daarnaast heeft er op de locatie een paar jaar geleden een hevige brand gewoed, waardoor de grote 
feestzaal is afgebrand. Een initiatiefnemer wil de locatie kopen en herontwikkelen. Het college wil 
medewerking verlenen aan het verzoek voor een bestemmingsplanherziening voor Zundertseweg 38. 
Het college stelde ontwerpkaders op en stuurt deze naar de raad. De raad kan om behandeling van 
de ontwerpkaders vragen. Gebeurt dat niet, dan zijn de kaders definitief. 
 
Besluitvorming Verstedelijkingsstrategie Brabant en Verstedelijkingsstrategie SRBT  
De dynamiek in stedelijk Brabant is groot. Er ligt een forse bouw-, transformatie en 
herstructureringsopgave. Na de Nationale omgevingsvisie stelde de provincie de Brabantse 
verstedelijkingsstrategie op. De stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT) deed hetzelfde voor die regio, 
waar Etten-Leur onderdeel van is. De Brabantse strategie bevat ontwikkelprincipes die leidend 
worden voor de opgaven op het gebied van landschap, wonen, werken en mobiliteit. De leidende 
principes werken door in de regionale strategieën. 
De partijen bespreken begin juli 2022 de verstedelijkingsstrategieën en de Regionale 
Investeringsagenda (RIA) in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving. Na de zomer volgt overleg met de 
raden. In november moet dit leiden tot verstedelijkingsakkoorden met het Rijk. 
Nu worden de colleges van de 19 gemeenten uit de regio gevraagd zich uit te spreken over de 
concepten van deze strategieën. Dezelfde vraag is gesteld aan de minister, het college van 
Gedeputeerde Staten en de dagelijks besturen van de betrokken waterschappen. Het 
gemeentebestuur van Etten-Leur gaf aan in te stemmen met de gekozen strategie. Ook liet het 
bestuur weten (beleids)ruimte te willen houden om buitenstedelijk gebied (Hoge Haansberg en Lage 
Vaartkant) op te nemen in de woningbouwopgave. 
 
Afwijkingsbesluit aanbesteding onderhoud Paukeslag riolering en verharding  
De Paukeslag is volgens het onderhoudsprogramma toe aan groot onderhoud, zowel aan de weg als 
aan de riolering. Het college besluit dit werk meervoudig onderhands aan te besteden. 
 
Social media wall  
Vorig schooljaar actualiseerden studenten van Avans Hogeschool drie wijkspeelplannen in Etten-Leur 
Noordoost. Samen met de omgeving, wijkkinderen en andere maatschappelijke organisaties. Een 
medewerker spelen en wijkmanager van de Gemeente Etten-Leur begeleidden dit. Voor het 
wijkspeelplan Etten-Leur Noord bedachten de studenten met de leerlingen uit de groepen 7/8 een 
hip nieuw idee voor in de speeltuin achter de school. Een zogeheten “Social media wall”. Dit is een 
muur met mooie graffiti tekeningen. Door hun telefoon in het statief te klemmen dat voor de muur 
staat, maken kinderen foto’s voor Instagram en Tiktok filmpjes met een prachtige achtergrond. Een 
creatieve ontmoetingsplek die sport, beweging, muziek en dans en creativiteit stimuleert. Voor en 
door kinderen gemaakt. Met het Munnikenheide College sprak de gemeente af dat studenten de 
muur jaarlijks opnieuw ontwerpen en bespuiten. Daardoor blijft de uitstraling van de wall steeds 
vernieuwend en goed onderhouden. Etten-Leur is de eerste gemeente in Brabant met zo’n muur. 
 
Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over 2021  
Jaarlijks voeren we een onafhankelijk onderzoek uit naar de ervaringen van gebruikers van 
voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel nieuwe als bestaande 
cliënten namen deel aan dit onderzoek, uitgevoerd door I&O Research. Uit de resultaten blijkt nog 
steeds een grote tevredenheid bij onze cliënten. Zowel als het gaat over het keukentafelgesprek en 
de dienstverlening als over de kwaliteit en effecten van de ondersteuning. 
 



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

Aanwezigheid van het college 

 

15 
juni 

18:00 Opening Jaarlijkse Haringparty 
Rotaryclub Etten-Leur 

De Turfvaart, 
Westpolderpad 6 

burgemeester 
(opening) en 

wethouder De Weert 

16 
juni 

19:15 Defilé 58ste editie 
Avondvierdaagse  

Oude Raadhuis 
(BVC) 

College 

18 
juni 

10:00 Opening Dag van de Bouw  Het Juvenaat, 
Litouwenplein 1 

wethouder Schouw 

18 
juni 

11:00 Opening Dag van de Bouw  Geitenmelkfabriek, 
Nieuwe Donk 7 

wethouder De Weert 

19 
juni 

14:30  Zomerconcert De Cantorije De Linde, grote zaal wethouder 
Verwijmeren 

24 
juni 

15:00 Feestelijke VRIJMIBO in UT 
Praotuis | 20 jaar bestaan  

Ut Proatuis wethouder Schouw 

26 
juni 

11:00 Heilige Mis Cloveniersgilde Etten + 
aansluitende lunch 

Lambertuskerk, 
lunch bij AV Achilles 

burgemeester 

26 
juni 

16:00 Beëdiging nieuwe hoofdman 
Cloveniersgilde Etten 

In de kamer van het 
Gilde naast de 
Lambertuskerk 

burgemeester 

1 juli 19:00 Opening Kermis Zweefmolen op de 
Markt 

burgemeester + 
jeugdburgemeester 

2 juli 15:00 Opening SOVAK Klompenmakerstraat 
21-23 Etten-Leur  

wethouder 
Verwijmeren 

3 juli 10:00 Jubileumviering KersmisMis i.s.m. 
koor 

Autoscooter 
(botsauto's) 

burgemeester  

3 juli 14:00 100 jarig bestaan (Reünie) 
Rijvereniging Concordia Florebit  

Clubgebouw, 
Zundertseweg Etten-

leur  

wethouder Schouw 

 
 


