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Burendag 26 september
Zaterdag is het weer Burendag. Dit jaar vieren we Burendag anders dan 
we gewend zijn. We houden voldoende afstand en we vieren het op een 
veilige manier, voor de deur. Omdat Burendag dit jaar anders is dan 
anders, regelt de gemeente deze dag korte muzikale buurtoptredens 
in de buitenlucht door heel Etten-Leur. De locaties zijn samen met de 
wijkverenigingen en/of bewoners gekozen. Iedereen is van harte welkom 
om te komen kijken en luisteren. Hou daarbij wel goed afstand van elkaar 
(minimaal 1,5 meter). Heeft u klachten? Blijf dan binnen.

World Cleanup Day 
groot succes

JCI Etten-Leur en IVN Etten-Leur hielden zaterdag de zwerfvuilop-
ruimdag World Cleanup Day in Etten-Leur. Veel deelnemers hadden 
zich al van tevoren aangemeld om mee te doen. Maar er waren ook 
spontane deelnemers die zich meldden bij de informatiekramen bij de 
Moeierboom en bij de Leurse Haven (Geerkade). Gemeente Etten-Leur 
zorgde voor de knijpers en zakken en heeft het verzamelde zwerfafval 
afgevoerd naar de Milieustraat. Wat een inzet voor een schoon Etten-
Leur! En natuurlijk was onze Moeierboom ook bij de World Cleanup 
Day één van de markante startlocaties. De 350 jaar oude linde is al 
eeuwen lang een belangrijke verzamelplek voor inwoners en bezoekers 
van Etten-Leur. Daarom verdient onze prachtige Moeierboom het om 
boom van het jaar te worden. Ga naar www.deboomvanhetjaar.nl/stem-
op-uw-boom  en geef de Moeierboom jouw stem.
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Besluiten 
van b&w
• Omgevingsvisie 
•  Definitieve beoordeling  

VTH-beleid, het integraal  
VTH-jaarverslag 2019 en het 
VTH-uitvoeringsprogramma 
2020 

•  Beantwoording diverse vragen 
Leefbaar Etten-Leur 

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

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-mailabon-
nement op de bekendmakingen van 
Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u 
op www.overuwbuurt.overheid.nl of 
download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning
•  Het oprichten van 12 rijwoningen 

en 2 twee onder een kap wonin-
gen, Banakkerstraat ongenum-
merd

•  Het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning, 
Schonckweg 9

•  Het vervangen van een winkelpui, 
Hof van den Houte 154

•  Het plaatsen van een tijdelijke 
tent, Nijverheidsweg 29

Verleende Omgevingsvergunning
•  Het plaatsen van lichtreclame, 

Ecustraat 9
•  Het plaatsen van een  

overkapping en een  
erfafscheiding, Olympiade 46

•  Het vestigen van een  
adviesbureau met showroom,  
Nijverheidsweg 12

•  Het plaatsen van gevelreclame, 
Hof van den Houte 158

•  Het vergroten van het raam 
aan de voorzijde van de woning, 
Schoonhout 13

•  Het plaatsen van een medicijnen 
automaat in de gevel,  
Voorsteven 86

•  Het vervangen van drie  
buitenraamkozijnen op de eerste 
verdieping van de woning,  
Korte Brugstraat 70

  Het vergroten van de bestaande 
bedrijfshal, Penningweg 52

•  Het herbouwen van een  
bedrijfswoning, Kroonstraat 15

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
•  Het veranderen van de inrichting 

aan de Haansberg 41

Verlenging beslistermijn  
Omgevingsvergunning
•  Het bouwen van een lijmkeuken 

aan het bedrijfspand,  
Vossendaal 16

•  Het verbouwen van de woning, 
Ambachtlaan 11

Gemeente onderzoekt gebruik gemeente-
grond in Centrum-Oost en Baai
In Etten-Leur zijn in de loop der jaren steeds meer stukjes openbaar groen 
van de gemeente in gebruik genomen door inwoners. Deze stukjes groen 
noemen we ‘snippergroen’. De gemeente is kadastraal eigenaar van deze 
stukken grond, maar in de praktijk gebruiken inwoners de grond. Over 
het gebruik van de grond zijn vaak geen afspraken gemaakt. Doordat de 
huidige situatie niet overeenkomt met de juridische situatie, ontstaan er 
onduidelijkheden over de rechten (en plichten) van inwoners en gemeente. 
De gemeente wil gelijke gevallen gelijk behandelen. Daarom wil het ge-
meentebestuur met alle gebruikers van stukken snippergroen afspraken 
maken. 

Onderzoek ingesteld naar het gebruik van gemeentegrond
Al eerder startte de gemeente met een project in de wijk Grauwe Polder, 
Centrum West en De Grient. Later volgden de deelwijken van Sander-
banken. Nu zijn de wijken Centrum-Oost en Baai aan de beurt. 

Wijk voor wijk
Inwoners van Centrum-Oost en Baai die momenteel gebruikmaken van 
gemeentegrond ontvangen binnenkort een brief. Daarin staat informatie 
over welke gemeentegrond ze in gebruik hebben genomen. Ook staat er 
in de brief of het gebruik kan worden voortgezet.  De gemeente schrijft 
niet iedereen tegelijk aan, maar hanteert hierin een wijkgerichte aanpak. 
De eerste brieven zijn verstuurd.

Informatie
Meer informatie over het snippergroenproject is terug te vinden op de 
gemeentelijke website > Inwoner > Wonen en Wijken > Snippergroen.

Etten-Leurse 
herfstfoto’s

Het lijkt nu echt herfst te worden. Tot en met dinsdag hadden we nog 
warme nazomerdagen, maar het weer lijkt te veranderen. Precies na 
de dag waarop de astronomische herfst begint: 22 september. Een 
goede reden om te beginnen met Etten-Leurse herfstfoto’s. Wij zijn 
weer erg benieuwd naar jullie verrassende en bijzondere kijk op de 
herfst in onze plaats. Maak jij een échte Etten-Leurse najaarsfoto, mail 
die dan naar communicatie@etten-leur.nl. Door jouw foto in te sturen, 
geef je Gemeente Etten-Leur toestemming om die te gebruiken op de 
gemeentelijke social media.

Overeenkomst Hoge Bremberg 33c, 
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van 
Etten-Leur maken ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 
6.24 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat er een (anterieure) 
overeenkomst is gesloten in verband 
met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, 
Hoge Bremberg 33c’ (het plangebied 
is kadastraal bekend als sectie Q 
nummers 1563, 1564, 1567, 1570, 
2426, 2427, 3247, 3248, 3250, 3255 en 
3282. Het wijzigingsplan ‘Buitenge-
bied, Hoge Bremberg 33c’ maakt het 
mogelijk om het op de locatie Hoge 
Bremberg 33c gevestigde glastuin-
bouwbedrijf uit te breiden naar 8 ha 
glasopstand, de bedrijfsruimten uit te 
breiden en een watervoorziening aan 
te leggen. Het ontwerp-wijzigingsplan 
‘Buitengebied, Hoge Bremberg 33c’ 

wordt nog afzonderlijk ter inzage 
gelegd met de mogelijkheid daarop te 
reageren.
De zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt van 24 
september 2020 tot en met 5 oktober 
2020 ter inzage in het stadskantoor 
aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-
Leur. Bovendien is deze beschrijving 
te raadplegen op de gemeentelijke 
website via www.etten-leur.nl > Inwo-
ner > Plannen, bouwen en verbou-
wen > Bestemmingsplannen > Hoge 
Bremberg 33c. 
 
Tegen de gesloten overeenkomst 
kan geen bezwaar of beroep worden 
aangetekend. 

Etten-Leur, 23 september 2020

Vastgesteld 
bestemmingsplan 
Bankenstraat 13, 
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders 
maken ter voldoening aan artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 7 september 2020 
het bestemmingsplan Bankenstraat 
13 (NL.IMRO.0777. 0153BANKEN-
STR13-3001) ongewijzigd heeft 
vastgesteld. Het besluit tot vast-
stelling en de daarbij behorende 
stukken waaronder het raadsvoor-
stel, het bestemmingsplan en de 
daaraan ten grondslag liggende 
onderzoeken liggen gedurende de 
periode 24 september 2020 tot en 
met 5 november 2020 voor iedereen 
ter inzage in de centrale hal van het 
stadskantoor, Roosendaalseweg 4 
te Etten-Leur. 
Deze gegevens zijn ook raadpleeg-
baar op de gemeentelijke internet-
pagina www.etten-leur.nl onder 
Inwoner > Plannen, bouwen en 
verbouwen > Bestemmingsplannen 
> Bankenstraat 13. Daarnaast zijn 
het vaststellingsbesluit en de daar-
bij behorende stukken raadpleeg-
baar op de landelijke internetpagina 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
bestemmingsplan Bankenstraat 
13 heeft betrekking op het perceel 
Bankenstraat 13. Dit bestemmings-
plan maakt wonen in de bestaande 
bedrijfswoning en een toe te voegen 
woning mogelijk. Gedurende de 
periode 25 september 2020 tot en 
met 5 november 2020 kan tegen het 
raadsbesluit van 7 september 2020 
tot vaststelling van het bestem-
mingsplan Bankenstraat 13 beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende die bij de 
gemeenteraad een zienswijze heeft 
ingediend over het ontwerpbestem-
mingsplan alsmede belanghebben-
de die aantoont redelijkerwijze niet 
in staat te zijn geweest zich tijdig tot 
de gemeenteraad te wenden. 
Een belanghebbende die zich niet 
kan verenigen met de wijziging 
ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan kan hiertegen ook 
beroep instellen. 
Het besluit tot vaststelling treedt 
in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn 
afloopt tenzij degene die beroep 
instelt tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indient bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Dan treedt het besluit tot vaststel-
ling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. 
Na afloop van de beroepstermijn 
van 6 weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden 
aangevoerd.

Etten-Leur, 23 september 2020

Vastgesteld bestemmingsplan Loon- en grondwerkbedrijf De Regt, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders maken 
ter voldoening aan artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 7 september 2020 het bestem-
mingsplan Loon- en grondwerkbedrijf 
De Regt  

(NL.IMRO.0777.0151LGWBDEREGT- 
3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Het besluit tot vaststelling en de 
daarbij behorende stukken waaronder 
het raadsvoorstel, het bestemmings-
plan en de daaraan ten grondslag lig-
gende onderzoeken liggen gedurende 

de periode 24 september 2020 tot en 
met 5 november 2020 voor iedereen 
ter inzage in de centrale hal van het 
stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te 
Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook 
raadpleegbaar op de gemeentelijke 
internetpagina www.etten-leur.nl 
onder Inwoner > Plannen, bouwen en 
verbouwen > Bestemmingsplannen > 
Loon- en grondwerkbedrijf De Regt. 
Daarnaast zijn het vaststellingsbe-
sluit en de daarbij behorende stukken 
raadpleegbaar op de landelijke 
internetpagina www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het bestemmingsplan 
Loon- en grondwerkbedrijf De Regt 
heeft betrekking op de bedrijfslo-
caties aan de Attelakenseweg 10B, 
Donkerstraat 33 en Hanekinderstraat 
41. Dit bestemmingsplan maakt het 
mogelijk om de bedrijfsvoering van 
het loon- en grondwerkbedrijf De 
Regt B.V. in Etten-Leur te optimalise-
ren. De vestiging van het bedrijf aan 
de Donkerstraat 33 wordt opgeheven. 
De bedrijfswoning en het bedrijfsge-
bouw krijgen een woonbestemming. 
De bedrijfsvoering aan de Attela-
kenseweg 10B wordt verbeterd door 
het buitenterrein uit te breiden ten 
behoeve van de opslag en stalling 
van dagelijks benodigde materialen, 
voer- en werktuigen. Tevens wordt 
de vorm van het bouwvlak veranderd 
zonder de totale oppervlakte van het 
bouwvlak te vergroten. Op de locatie 
aan de Hanekinderstraat 41 kunnen, 
naast de hier gevestigde akkerbouw-
tak van het bedrijf, materiaal, voer- 

en werktuigen van de hoofdvestiging 
aan de Attelakenseweg 10B gestald 
worden die niet dagelijks worden 
gebruikt. Gedurende de periode 25 
september 2020 tot en met 5 novem-
ber 2020 kan tegen het raadsbesluit 
van 7 september 2020 tot vaststelling 
van het bestemmingsplan Loon- en 
grondwerkbedrijf De Regt beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Beroep kan worden ingesteld 
door een belanghebbende die bij de 
gemeenteraad een zienswijze heeft 
ingediend over het ontwerpbestem-
mingsplan alsmede belanghebbende 
die aantoont redelijkerwijze niet in 
staat te zijn geweest zich tijdig tot 
de gemeenteraad te wenden. Een 
belanghebbende die zich niet kan ver-
enigen met de wijziging ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan 
kan hiertegen ook beroep instellen. 
Het besluit tot vaststelling treedt in 
werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt 
tenzij degene die beroep instelt 
tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Dan treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Na 
afloop van de beroepstermijn van 6 
weken kunnen geen nieuwe beroeps-
gronden meer worden aangevoerd.

Etten-Leur, 23 september 2020

Vastgesteld bestemmingsplan Van ‘t Hoffstraat, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders maken 
ter voldoening aan artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 7 september 2020 het bestem-
mingsplan Van ‘t Hoffstraat (NL.
IMRO.0777.0154VANTHOFFSTR-3001) 
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het 
besluit tot vaststelling en de daarbij 
behorende stukken waaronder het 
raadsvoorstel, het bestemmingsplan 
en de daaraan ten grondslag liggende 
onderzoeken liggen gedurende de 
periode 24 september 2020 tot en 
met 5 november 2020 voor iedereen 
ter inzage in de centrale hal van het 
stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te 
Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook 
raadpleegbaar op de gemeentelijke 
internetpagina www.etten-leur.nl 
onder Inwoner > Plannen, bouwen en 

verbouwen > Bestemmingsplannen 
> Van ‘t Hoffstraat. Daarnaast zijn 
het vaststellingsbesluit en de daarbij 
behorende stukken raadpleegbaar op 
de landelijke internetpagina 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
bestemmingsplan Van ‘t Hoffstraat 
heeft betrekking op de gronden 
gelegen aan weerszijden van de Van 
’t Hoffstraat tussen de Bootstraat-
Lindebleek en de Cornelisstraat. Dit 
bestemmingsplan maakt het mogelijk 
om in het gebied 70 appartementen 
te bouwen, waarvan 60 in de sociale 
huur en 10 in de middeldure huur. 
Gedurende de periode 25 september 
2020 tot en met 5 november 2020 
kan tegen het raadsbesluit van 7 
september 2020 tot vaststelling van 
het bestemmingsplan Van ‘t Hof-
fstraat beroep worden ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende die bij de 
gemeenteraad een zienswijze heeft 
ingediend over het ontwerpbestem-
mingsplan alsmede belanghebbende 
die aantoont redelijkerwijze niet in 
staat te zijn geweest zich tijdig tot 
de gemeenteraad te wenden. Een 
belanghebbende die zich niet kan ver-
enigen met de wijziging ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan 
kan hiertegen ook beroep instellen. 
Het besluit tot vaststelling treedt in 
werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt 
tenzij degene die beroep instelt 
tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Dan treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 
Op het raadsbesluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan 
Van ‘t Hoffstraat is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat belanghebbende 
in het beroepschrift moet aangeven 
welke beroepsgronden er worden 
aangevoerd tegen het raadsbesluit. 
Na afloop van de beroepstermijn 
van 6 weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aan-
gevoerd. Vermeld in het beroepschrift 
dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is. 

Etten-Leur, 23 september 2020

Vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder Withof Complex, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Etten-Leur maken 
bekend dat zij op grond van de Wet 
geluidhinder op 28 juli 2020 hogere 
waarden wegverkeerslawaai hebben 
vastgesteld voor de nieuwbouw van 
appartementen aan de Bisschopsmo-
lenstraat. Het betreft appartementen 
die opgenomen zijn in het bestem-
mingsplan Withof Complex (NL.IMRO
.0777.0150WITHOFCOMPLEX-3001). 
Het besluit en het akoestisch onder-
zoek liggen gedurende de periode 24 
september 2020 tot en met 5 novem-
ber 2020  voor iedereen ter inzage in 
de centrale hal van het stadskantoor, 
Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. 
De stukken zijn ook raadpleegbaar op 
de gemeentelijke website 
www.etten-leur.nl onder Inwoner 
> Plannen, bouwen en verbouwen 
> Bestemmingsplannen > Withof 
Complex. Gedurende de periode 
25 september 2020 tot en met 5 
november 2020 kan tegen het 
collegebesluit van 28 juli 2020 tot 
vaststelling van hogere waarden Wet 
geluidhinder Withof Complex beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Beroep kan worden ingesteld 
door een belanghebbende die bij 
burgemeester en wethouders een 
zienswijze heeft ingediend over het 
ontwerpbesluit vaststelling hogere 
waarden Wet geluidhinder Withof 
Complex alsmede belanghebbende 
die aantoont redelijkerwijze niet in 
staat te zijn geweest zich tijdig tot de 
gemeenteraad te wenden. 
Het besluit tot vaststelling treedt in 
werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt 
tenzij degene die beroep instelt 
tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indient bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Dan treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 
Op het collegebesluit tot vaststelling 
hogere waarden Wet geluidhinder 
Withof Complex is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat belanghebbende 
in het beroepschrift moet aangeven 
welke beroepsgronden er worden 

aangevoerd tegen het collegebesluit. 
Na afloop van de beroepstermijn 
van 6 weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aan-
gevoerd. Vermeld in het beroepschrift 

dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is. 

Etten-Leur, 23 september 2020

Zangeres 
Milène van der 
Smissen

Zanggroep
Trekdrop en de 
Zuurtjes

Tijd Locatie Tijd Locatie

11.00-11.15 uur De Grient: 
Wildbaan, in het 
park bij de tafel-
tennistafel

10.00-10.15 uur Centrum-West: 
Speeltuin 
Papenstraat/
Halewijnstraat

11.30-11.45 uur De Haansberg: 
Hoek Haansberg/ 
Oude Grind (bij 
blikvanger)

10.45-11.00 uur Centrum-Oost: 
Tussen Hof van 
Ballaert en 
parkeerterrein 
Nieuwe Nobelaer

12.00-12.15 uur Sanderbanken: 
Juvenaatlaan

11.30-11.45 uur Hooghuis:
Kwartel ter hoogte 
van het multicourt

12.30-12.45 uur Baai: 
grasveld tegen-
over de Aldi aan de 
Concordialaan

12.15-12.30 uur Banakkers: 
Bij kunstwerk aan 
de Kerkwerve, 
naast speeltuin

13.15-13.30 uur De Keen: 
op de hoek 
Bezaan/Zwaard

13.15-13.30 uur Hoge Neer:
op het grasveld 
ter hoogte van 
Toernooiveld/ hoek 
Vijfkamp

13.45-14.00 uur Etten-Leur Noord: 
bij het terras GGZ 
Vijfhuizenweg 5, 
ingang via Pastoor 
Binstraat

14.00-14.15 uur De Achtertuin: 
Hilsebaan 108, 
ingang via par-
keerterrein dat er 
naast ligt

14.15-14.30 uur Schoenmakers-
hoek: 
Schutsgildelaan 
ter hoogte van 
nr. 78

14.45-15.00 uur De Streek: 
op grasveld bij 
speeltuin Peel-
landhof ter hoogte 
van nr. 61 en 63

14.45-15.00 uur Schoenmakers-
hoek: Muldersweg 
ter hoogte van nr. 
100, bij de bank 
aan de overkant

15.30-15.45 uur Grauwe Polder:
Kruising Orgelhof/
Cellostraat

Verkeersbesluiten reserveren parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen aan de Banjostraat en Stuik
Burgemeester en wethouders van 
Etten-Leur maken bekend dat zij 
bij besluit van 10 september 2020 
bovenstaande verkeersbesluiten 

hebben genomen. De verkeersbeslui-
ten liggen gedurende zes weken na 
deze openbare bekendmaking voor 
iedereen ter inzage in het stadskan-

toor. Ook zijn de  verkeersbesluiten te 
vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 23 september 2020



Vastgesteld bestemmingsplan Withof 
Complex, 
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders maken ter voldoe-
ning aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 7 september 2020 het bestemmingsplan 
Withof Complex (NL.IMRO.0777.0150WITHOFC
OMPLEX-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. De 
wijziging heeft betrekking op de ontsluiting van de 
parkeerkelder. De functieaanduiding ‘ontsluiting’ 
op de planverbeelding is verlengd. Het besluit 
tot vaststelling en de daarbij behorende stukken 
waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan 
en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken 
liggen gedurende de periode 24 september 2020 tot 
en met 5 november 2020 voor iedereen ter inzage 
in de centrale hal van het stadskantoor, Roosen-
daalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook 
raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina 
www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bou-
wen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Withof 
Complex. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en 
de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de 
landelijke internetpagina 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan 
Withof Complex heeft betrekking op de gronden 
gelegen tussen Bisschopsmolenstraat 162 en 166 
en achter de woningen Bisschopsmolenstraat 166 
tot en met 174. Dit bestemmingsplan maakt het mo-
gelijk om in het gebied 85 appartementen te bouwen 
met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen 
en parkeren. Gedurende de periode 25 september 
2020 tot en met 5 november 2020 kan tegen het 

raadsbesluit van 7 september 2020 tot vaststelling 
van het bestemmingsplan Withof Complex beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende die bij de gemeenteraad een 
zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestem-
mingsplan alsmede belanghebbende die aantoont 
redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig 
tot de gemeenteraad te wenden. Een belangheb-
bende die zich niet kan verenigen met de wijziging 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
kan hiertegen ook beroep instellen. Het besluit tot 
vaststelling treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij 
degene die beroep instelt tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het 
raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan Withof Complex is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden 
er worden aangevoerd tegen het raadsbesluit. Na 
afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aange-
voerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. 

Etten-Leur, 23 september

Aangepast ontwerp Bazuinlaan
Op 25 juni presenteerden we de eerste 
versie van het ontwerp voor de nieuwe 
inrichting van de Bazuinlaan. Daar kregen 
we veel reacties op. Daarom maakten we 
een aangepast ontwerp voor de nieuwe 
inrichting. We laten u dit ontwerp graag 
zien. 

Tekeningen inzien tijdens bijeenkomst
U kunt de tekening van het aangepaste 
ontwerp bekijken op 24 september bij 
wijkgebouw De Gong aan de Trompetlaan 
42 in Etten-Leur. Door de coronamaatre-
gelen is de bijeenkomst in twee delen. 
Inwoners uit het gedeelte Waldhoorn-
laan - Beiaard kunnen komen kijken 
tussen 18.00 - 19.00 uur. Inwoners uit het 

gedeelte Beiaard - Grauwe Polder kunnen 
komen kijken tussen 19.30 - 20.30 uur.
U kunt de tekening ook bekijken via de ge-
meentelijke website: Inwoner > parkeren 
en verkeer > werk aan de weg en straataf-
sluitingen > onderhoudswerkzaamheden 
verharding Bazuinlaan. 

Reageren
Geef uw reactie tijdens de informatie-
bijeenkomst op 24 september. Of stuur 
uw reactie over het aangepaste ontwerp 
uiterlijk vrijdag 2 oktober per mail naar 
info@etten-leur.nl. Bewoners ontvangen 
daarna informatie over het eindverslag 
waarin staat wat er met de reacties is 
gedaan.

23 september 2020

www.etten-leur.nlVolg ons op

Email via www.etten-leur.nl
(algemene informatie)

Email afvalinzameling@etten-leur.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Gemeente t 14076 (24/7)

Afval informatienummer
t 0800 333 66 99 (gratis)

Milieuklachten veroorzaakt door 
bedrijven t 073-6812821 (24/7)

Melden van klachten 
t 14076

Werkplein t (076) 750 35 00
Elz t (076) 502 40 25

Laatste zonnecertificaten 
Zonnepark A58
Inwoners die geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen, hebben toch nog 
de mogelijkheid om in schone zonne-energie te investeren. De verkoop van de 
exclusieve zonnecertificaten voor inwoners van Etten-Leur gaat hard. 
Er zijn ongeveer 200 zonnecertificaten beschikbaar voor de inwoners van 
Etten-Leur. Men kan er maximaal 4 per huishouden kopen. Ze kosten 250 euro 
per stuk en leveren een rente van 4,5 % per jaar. Gedurende de looptijd van 15 
jaar krijg je jaarlijks rente en aflossing uitbetaald via het annuïtaire systeem. 
De sluitingstermijn loopt op 29 september af. Meer informatie is verkrijgbaar 
via DuurSaam Etten-Leur: secretaris@duursaam-etten-leur.nl. 
Aanmelden kan via www.greencrowd.nl onder Zonnepark A58. 


