16 oktober 2019

g
a
D
s
n
e
d
j
i
t
n
e
z
e
l
r
o
o
d
V
i
e
h
m
a
a
z
r
u
u
D
e
d
n
a
v
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vonden in heel Nederland activiteiten plaats die in het teken stonden van duurzaamheid. Op meer
dan duizend basisscholen werd een duurzaam verhaal voorgelezen. In
Etten-Leur las wethouder Kees van Aert voor aan leerlingen uit groep
6 van basisschool De Klankhof. Na het voorlezen konden de kinderen
hun vragen stellen aan de wethouder en hun ideeën delen, over hoe de
wereld schoner, mooier en eerlijker kan.

Agenda van de raadsvergadering ‘De raad luistert’
en ‘De raad debatteert’ op 21 oktober 2019
Op maandag 21 oktober is er ’s avonds
vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van
het vergadercentrum. U kunt van
19.00 uur tot 19.30 uur informeel van
gedachte wisselen met de raads- en
burgerleden. De vergadering begint

om 19.30 uur. Op de agenda voor de
raadsvergadering die avond staan de
volgende onderwerpen:
De raad luistert
•	Voorstel over de vaststelling van de
begroting 2020

Herfstvakantie = fijn buitenspelen
in de speeltuin
Ontdek je speeltuin op PlayAdvisor.co/etten-leur! Hier vind je alle toffe
speel- en sportplekken van Etten-Leur! Regen of zon? Spelen kan altijd
en dichter bij huis dan je denkt. Op PlayAdvisor ontdekken de kinderen
de ideale plek voor een uurtje rennen en springen, een middag uitzwaaien of urenlang speelplezier. Spelen is gezellig, gezond en gratis!

Mini-tentoonstelling gebruik Oderkerkpark
De afgelopen weken praatten we met
veel inwoners en partners over het
Oderkerkpark. We onderzochten niet
alleen welke gebruiksfunctie het park
momenteel heeft, maar ook welke
functie het park in de toekomst zou
kunnen hebben. We haalden veel veel
mooie herinneringen, verhalen en
ideeën voor de toekomst op.
Al die ideeën presenteren we in een
mini-tentoonstelling. Zo kunt u uw
eigen idee terugzien, maar u ook
laten inspireren door de dromen van

anderen. Heeft u uw idee nog niet
doorgegeven? Dan kan dat tijdens de
tentoonstelling ook!
Tijdens de tentoonstelling stippelen
we een overkoepelend toekomstscenario voor het park uit. Daar neemt
de gemeenteraad nog een besluit
over. In 2020 gaan we het plan, met
eventuele aanvullende kaders van de
gemeenteraad, verder vormgeven.
De praktische informatie over de tentoonstelling vindt u op de afbeelding
hieronder.

De raad debatteert
•	Voorstel over de vaststelling van
het bestemmingsplan Van Bergenpark
•	Voorstel over de vaststelling van
het bestemmingsplan Stationsplein
45
• Voorstel over:
A. De vaststelling van het Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs
2019 en
B. Evaluatie Brede Scholen
• Voorstel over:
A.	Wel of niet verkopen Van Goghkerk
B.	Alternatieven raadzaal en herinrichten publiekshal stadskantoor

•	Voorstel over de vaststelling van de
re-integratieverordening Participatiewet 2019
•	Voorstel over het indienen van
een zienswijze op de voorgestelde
begrotingswijziging 2019 van het
Werkplein Hart van West-Brabant
•	Voorstel over de benoeming van
een lid voor het Audit Committee
Accountantscontrole
•	Voorstel over de begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de GR ICT
Samenwerking WBW en de wijziging van de GR ICT Samenwerking
WBW
•	Voorstel over de vaststelling van de
verordening jeugdhulp gemeente
Etten-Leur 2019

Begroting 2020 in één oogopslag
Gemeente Etten-Leur heeft, net als
vorig jaar, een infographic laten maken over de Begroting. Deze vindt u
op de middenpagina’s van deze krant.
Met de infographic ‘Begroting 2020 in
één oogopslag’ laat het college van

b&w u op een toegankelijke manier
zien waar het geld vandaan komt en
waar het naar toe gaat. De begroting
bekijk je op ons financieel portaal:
http://financieelportaal.etten-leur.
tangelo.nl

Cursus voor partners van
mensen met Autisme
Indigo Brabant organiseert een
cursus voor de partners van mensen
met Autisme. De groep partners
die met de gevolgen van autisme
te maken krijgt is groot. Sommigen
maken zich zorgen en voelen zich
verdrietig. Anderen voelen vooral
boosheid en onmacht, omdat ze
weinig invloed lijken te hebben om de
situatie te veranderen. Communicatie
is bij uitstek wat vele partners als
het meest problematisch aspect van
de relatie met iemand met autisme
noemen. Dat is niet zo verwonderlijk
als je bedenkt dat moeite hebben met
verbale en non-verbale vormen van
communicatie één van de belangrijke
kenmerken is van het ASS (autisme
spectrum syndroom). Het is niet altijd
eenvoudig om te weten waar je goed

aan doet. Daarnaast wordt autisme
door de omgeving vaak niet herkend.
Dit heeft een negatief effect op de
sociale steun uit de omgeving. In de
cursus wordt gewerkt aan de hand
van thema’s, zoals kenmerken van
autisme, communicatie, grenzen
aangeven, relatie uit balans, wat doet
autisme met mij, met mijn gezin en
hoe houd ik mezelf staande.
De cursus begint op donderdagmiddag 31 oktober. Het zijn in totaal
7 bijeenkomsten van 16.00 - 18.00
uur. De locatie is Teteringsedijk 11
in Breda. De cursus is bedoeld voor
partners van een persoon met autisme. De cursus wordt gegeven door
Anna-Reina van der Sluis van Indigo
Brabant. De cursus is gratis.

Vergadering welstandscommissie
op 22 oktober
Op 22 oktober is de vergadering van
de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor
deze vergadering ligt vanaf 21 oktober
ter inzage in het stadskantoor.
De agenda kunt u vanaf 21 oktober

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

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.

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.
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het wijzigen van het gebruik van
een pand, Pottenbakkerstraat
12A
•	Het uitbreiden van een glastuinbouwbedrijf, Lage Bremberg
Verleende omgevingsvergunning
•	Het uitbreiden van het bestaand
bedrijfspand, Nijverheidsweg 110

Besluiten
van b&w
•	Agrarisch Landschapsbeheer
•	Antwoordbrief aan Ons EttenLeur over bestrijding van ratten
•	Herontwikkeling Kompaslocatie
(Van Genkstraat 10)
•	Wet geluidhinder, Stationsplein
21-25
•	Antwoord op vragen Seniorenraad over energietransitie
• Vragen APB inzake bouwleges
•	Toezegging gemeenteraad
Withofcomplex
•	Subsidie dagbesteding
Het Stekkie

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

De gemeente
plaatst
energiezuinige
LED verlichting
De komende tijd gaat de gemeente
weer aan de slag met het plaatsen
energiezuinige LED verlichting.
De locaties waar veel energie te
besparen is, zijn als eerste aan de
beurt voor vervanging. We vragen
onze inwoners om een week of acht
de tijd te nemen om te wennen aan
de nieuwe verlichting.
De planning van de werkzaamheden:
•	Industrieterrein 1A: Hoevenseweg, Hermelijnweg, Kattestraat.
Aanvang 21 oktober
•	Industrieterrein 1B: Heistraat,
Parallelweg, Verschuurweg.
Aanvang 24 oktober
•	Industrieterrein 1C: Dukaatstraat, Florijnstraat, Gouden
Rijder, Handelsweg, Mon Plaisir,
Nijverheidsweg, Penningweg.
Aanvang 29 november
•	Wijk de Griend:
Aanvang 7 november

www.etten-leur.nl
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

