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Spo e Cyclocross
bij d

In natuurgebied de Kogelvanger was zaterdag de jaarlijkse
cyclocross. Voor de deelnemers waren er veel uitdagingen. Er
was een bosparcours van 2200 meter waarbij brede bospaden
afgewisseld werden met smalle stukken. Wethouder Kees van
Aert gaf het startschot voor de vijf- en zesjarigen!

Vastgesteld bestemmingsplan Van Bergenpark, 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 22 oktober 2019 het bestemmingsplan Van Bergenpark (NL.IMR
O.0777.0134VANBERGENPARK-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 7 november 2019 tot en met
19 december 2019 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 en (ver)
bouwen > Bestemmingsplannen >
Van Bergenpark. Daarnaast zijn het
vaststellingsbesluit en de daarbij
behorende stukken raadpleegbaar
op de landelijke internetpagina www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Van Bergenpark heeft
betrekking op de gronden gelegen
tussen de Vijfhuizenweg, Pastoor
Binckstraat, Leurse Branden, Lichttorenhoofd/Van Bergenplein, achterzijde percelen Lange Brugstraat 14
t/m 28, Kapelstraat, Kerkstraat en

Activeer de Berichtenbox
app van MijnOverheid
De Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale brievenbus. Hierin ontvangt
u post van organisaties zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en uw
gemeente. Als er nieuwe berichten voor u zijn, krijgt u automatisch een
melding via e-mail. U kunt de Berichtenbox app met DigiD heel gemakkelijk aan uw ‘MijnOverheid-account’ koppelen. Met deze app is de
toegang tot uw Berichtenbox vereenvoudigd. De Berichtenbox app van
MijnOverheid is beschikbaar in de Apple AppStore (iOS) en de Google
Play Store (Android). De Berichtenbox app is geschikt voor gebruik op
mobiele telefoons en tablets.

Herdenking 75 jaar bevrijding

75 jaar bevrijding is 30 oktober herdacht tijdens een Vredeswake in de Lambertuskerk. Daarna was er een fakkeltocht naar de Mariakapel op de Markt.
Daar heeft burgemeester Miranda de Vries bloemen gelegd en werd de Wake
afgesloten voor het Oude Raadhuis.

Kasteellaan. Dit bestemmingsplan
maakt het mogelijk om in het gebied
appartementen en grondgebonden
woningen te bouwen. Daarnaast is
er ruimte om de daarbij behorende
voorzieningen zoals wegen, parkeren,
water en groen aan te leggen. Gedurende de periode 8 november 2019
tot en met 19 december 2019 kan
tegen het raadsbesluit van 22 oktober
2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan Van Bergenpark 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 ontwerp-bestemmingsplan 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 raadsbesluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan Van Bergenpark is de Crisisen 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 aangevoerd.
Vermeld in het beroepschrift dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing
is.
Etten-Leur, 6 november 2019

Vastgesteld bestemmingsplan
Stationsplein 45, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van
22 oktober 2019 het bestemmingsplan Stationsplein 45 (NL.IMRO.0777
.0140STATIONSPL45-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Stationsplein 45 voorziet
in de bouw van 15 appartementen en
commerciële ruimten aan Stationsplein 45 te Etten-Leur.
Het besluit tot vaststelling, het bijbehorende raadsvoorstel, het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken liggen gedurende de periode 7
november 2019 tot en met 19 december 2019 voor iedereen ter inzage in
het Stadskantoor, Roosendaalseweg
4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook
te raadplegen via www.etten-leur.nl
> Plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 45 en
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
ligging kan tegen het raadsbesluit van
22 oktober 2019 tot vaststelling van
het bestemmingsplan Stationsplein
45 beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA te Den Haag. Beroep kan worden
ingesteld door een belangheb-

bende die bij de gemeenteraad een
zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan alsmede
een 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 binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening
indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Dan treedt het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist. Op het raadsbesluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan
Stationsplein 45 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 aangevoerd. Vermeld
in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.
Etten-Leur, 6 november 2019

6 november 2019

Deze week in
het digitale
gemeenteblad
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een multicourt,
Kwadestraat ongenummerd
Verleende omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een
twee-onder-een-kapwoning,
Bierdragerspad ongenummerd
•	Het verkrijgen van toestemming
voor het uitvoeren van specialistische jeugdhulpverlening,
Hanekinderstraat 9
•	Het wijzigen van het kantoorgedeelte en het gedeeltelijke
wijzigen van de gevels van een
cultureel gebouw waarvoor op 30
juli 2018, kenmerk 2018OG009001, een omgevingsvergunning is
verleend, Parklaan 2
•	Het uitbreiden van het bestaande
glastuinbouwbedrijf door middel
van het plaatsen van tunnelkassen, een technische ruimte en
het aanleggen van een waterbassin, Lage bremberg ongenummerd
•	Het realiseren van een zonnepark
op de voormalige vuilstortplaats,
Bollendonkseweg ongenummerd
Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
•	Het veranderen van de inrichting,
Guldenweg 16
Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
•	Maatwerkvoorschriften Bodembescherming, Mon Plaisir 101B
Verlenging geldigheidsduur
tijdelijke omgevingsvergunning
•	Het gebruiken van de zelfstandige woonruimten in de gebouwen
ten behoeve van woondoeleinden,
Begijnstraat 3 (At/m D) en 5 (A
t/m D)

Besluitenlijst
van de raadsvergadering
van 28 oktober
De gemeenteraad heeft besloten
om:
•	Mevr. Van Baal-Pauwels toe te
laten en te beëdigen als raadslid
•	Drie burgerleden te benoemen
op voordracht van de fractievoorzitters voor de fracties van het
APB, de VVD en GroenLinks
•	Op eigen verzoek ontslag te
verlenen aan een lid van de
Commissie Ombudsman en 2
leden te benoemen voor de
Commissie Ombudsman
•	Het voorstel over de bekrachtiging van geheimhouding op stukken over de Van Goghkerk vast te
stellen.
Voor de complete formulering
van de besluiten verwijzen wij
u graag naar onze website:
www.etten-leur.nl > Bestuur >
Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum
28 oktober 2019 op ‘Raad besluit’
klikken.

De besluiten in deze besluitenlijst
zijn compact geformuleerd. Aan de
besluiten zijn nadere bepalingen
en voorwaarden verbonden. Om
deze redenen kunnen aan deze
besluitenlijst geen rechten worden
ontleend. De volledige besluiten zijn
bepalend.

• Zonnepark Bollendonkseweg
•	Toezegging inzake duurzaamheidslening voor particulieren
•	Afstand erfdienstbaarheid
tbv riolering
•	Presentatie project Spoorzone
Juvenaat
•	Toezegging raad locatie
‘Triangeldreef 21, het Carillon’
•	Beantwoording vragen
fractie D66 wel of niet realiseren
nieuwe woonwagenstandplaatsen
•	Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor
Veilig Thuis West-Brabant

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

Zet je licht
aan! Wat zijn
de regels?
In het donker moet u uw autoverlichting gebruiken. Maar ook
overdag als het zicht slecht is,
bijvoorbeeld door mist. Wat zijn nu
precies de regels? Een overzicht
voor het juiste gebruik van uw
autoverlichting.
Dimlicht
Overdag mag u altijd dimlicht
gebruiken. Zo zorgt u dat u goed
zichtbaar bent, zéker bij slecht
weer. De dimlichten hoeven niet aan
als de mistlichten (voor én achter)
branden. In het donker is het dimlicht verplicht.
Groot licht
Groot licht mag u in het donker
gebruiken, als u geen tegenligger
tegenkomt. Dat geldt ook voor fietsers: doe het grote licht dan uit om
de tegenligger niet te verblinden.
Ook als u vlak achter een ander
voertuig zit, is groot licht verboden.
Dagrijlichten
Sommige auto’s hebben speciale
dagrijlichten. Deze maken de auto
overdag beter zichtbaar. Deze
lichten mag u overdag gebruiken,
bij goed zicht.
Mistlicht
Het mistlicht aan de voorkant
mag u alleen gebruiken als mist,
sneeuwval of regen zorgen voor
heel slecht zicht. Het mistachterlicht mag u alleen gebruiken als
het zicht minder is dan 50 meter,
bij mist of sneeuw; níet bij zware
regen. Als de mistlichten branden,
hoeven de dimlichten niet aan.
Achterlichten
De achterlichten moeten altijd
samen branden met groot licht,
dimlicht, dagrijlicht of mistlicht.
Heeft u de verkeerde verlichting op
uw auto? Dan kan uw auto worden
afgekeurd bij de apk. Ook kunt
u voor het verkeerd gebruik van
uw verlichting een boete krijgen.
Tip: controleer uw autoverlichting
regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per
maand.

Bron: Rijksoverheid.nl

Griezelige Hallowkeeenntochten in de wij
Wat was het geweldig druk bij de lekker enge griezeltochten door de
straten van Etten-Leur. Op verschillende plekken in Etten-Leur was er iets
voor Halloween georganiseerd. De Halloweenoptocht in Etten-Leur Noord
trok de meeste bezoekers. Langs de route was er van alles te zien en te
beleven. Bedankt organisatie, vrijwilligers en wijkbewoners voor deze
prachtige Halloween.

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen
inzake zonnepark Bollendonkseweg in Etten-Leur
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur
maakt bekend dat zij op basis van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub
3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor
het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van
de realisatie van een zonnepark aan
de Bollendonkseweg. De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren
van een zonnepark op de voormalige
stortplaats op het perceel, kadastraal
bekend gemeente Etten-Leur, sectie
O, nummer 108, plaatselijk bekend
Bollendonkseweg, ongenummerd.
De omgevingsvergunning is bij de
gemeente Etten-Leur bekend onder
zaaknummer 2019OG0229-01.
Procedure
De omgevingsvergunning is verleend
met toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid,
onder a, sub 3 van de Wabo. Onder-

deel van deze procedure is een door
de raad af te geven verklaring van
geen bedenkingen. In de vergadering
van 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen afgegeven. De
aanvraag omgevingsvergunning, het
ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken en de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen hebben van 22
augustus tot en met 2 oktober 2019
ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen
ingebracht. In de vergadering van 22
oktober 2019 heeft de raad een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op 28 oktober 2019
heeft het college van burgemeester
en wethouders de omgevingsvergunning verleend.
Inzien omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de verklaring
van geen bedenkingen liggen vanaf 7
november tot en met 18 december ter
inzage in het Stadskantoor van de ge-

meente Etten-Leur. Het bezoekadres
is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.
Daarnaast is de omgevingsvergunning
met de bijbehorende stukken digitaal
te raadplegen op de gemeentelijke
website: www.etten-leur.nl, via ‘Plannen en (ver)bouwen’ > ‘Vergunning,
melding en informatievoorziening’
> ‘Zonnepark Bollendonkseweg’.
Tevens zijn deze stukken digitaal te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.0777.
OVZONPARKBDW-3001).
Beroep
Op grond van artikel 8.1 van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang
van donderdag 7 november tot en
met woensdag 18 december 2019
beroep instellen bij de rechtbank
Zeeland-West-Brabant. In principe
staat het beroep open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingebracht over de ontwerpomgevingsvergunning. Voorts kunnen

belanghebbenden - voor zover zij
daarbij een spoedeisend belang hebben - op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen.
Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning treedt in
werking op de dag na afloop van de
beroepstermijn, tenzij gedurende die
termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan.
Het beroepschrift moet in tweevoud
worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800
PA Breda. Het verzoek om voorlopige
voorziening moet worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de
rechtbank in Breda, Postbus 90.006,
4800 PA Breda.
Etten-Leur, 6 november 2019

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder
plangebied Van Bergenpark Etten-Leur
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
maken bekend dat zij op 20 augustus 2019 hogere waarden Wet
geluidhinder hebben vastgesteld
voor de bouw van woningen in het
plangebied Van Bergenpark (NL.
IMRO.0777.0134VANBERGENPARK
-3001). Het betreft hogere waarden
wegverkeerslawaai ten gevolge van
de Vijfhuizenweg van maximaal 56 dB
en spoorweg-lawaai van maximaal
64 dB. Het vaststellingsbesluit en
het daaraan ten grondslag liggende
akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 7 november 2019 tot en
met 19 december 2019 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 en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Van Bergenpark.
Gedurende de periode 8 november
2019 tot en met 19 december 2019 kan
tegen het besluit van 20 augustus 2019
tot vaststelling van hogere waarden
Wet geluidhinder plangebied Van

Bergenpark 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 ontwerp-besluit alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze
niet in staat te zijn geweest zich tijdig
tot burgemeester en wethouders te
wenden.
Het besluit tot vaststelling hogere
waarden Wet geluidhinder voor het
Van Bergenpark 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 besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder plangebied van Bergenpark is
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende
in het beroepschrift moet aangeven
welke beroepsgronden er worden aan-

gevoerd tegen het vaststellingsbesluit.
Na afloop van de beroepstermijn van 6
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Vermeld in het beroepschrift dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is
Etten-Leur, 6 november 2019

Supersnel en betrouwbaar internet
voor iedereen in Etten-Leur!
Op dit moment voert E-Fiber campagne voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Etten-Leur. E-Fiber vindt dat iedereen recht heeft
op supersnel internet, zonder extra kosten. Waar je ook woont, van het
stadscentrum tot het buitengebied.
Drie informatieavonden
Glasvezelnetwerk roept vast vragen op. Daarom houdt E-Fiber drie
informatieavonden op verschillende plekken in Etten-Leur. Tijdens deze
avonden vertelt E-Fiber over de verschillende mogelijkheden van glasvezel. Hierna is er de mogelijkheid om vragen te stellen, ook aan de
providers bij wie de glasvezelabonnementen afgesloten kunnen worden.
Waar en wanneer
•	Dinsdag 12 november 19.30 - 20.30 uur in Het Turfschip, Etten-Leur
•	Maandag 18 november 19.30 - 20.30 uur in De Menmoerhoeve, Etten-Leur
•	Woensdag 20 november 19.30 - 20.30 uur in Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur
Aanmelden voor een informatieavond is niet nodig. Zien we je daar? Meer
informatie over glasvezel en het aanbod is te vinden op www.e-fiber.nl/
etten-leur.

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)

Besluiten
van b&w

Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076
Elz t (076) 502 40 25

