19 juni 2019

Just Dance Outdoor

Zaterdag was de vijfde editie van
Just Dance in het Brabant Park.
Just Dance staat garant voor de beste
muziek uit de 70’s, 80’s, 90’s en zero’s.
Het was weer een feest met een geweldige line-up: 2 Brothers on the 4th
Floor, Mental Theo, Snollebollekes,
2 Unlimited en nog veel meer.

Op zoek naar collega’s? Maak kennis met ‘De Harde Leerschool’
Ben jij een werkgever en ben je
nieuwsgierig naar hoe je via ‘De
Harde Leerschool’ aan gemotiveerde

werknemers kunt komen? Kom dan
woensdag 26 juni om 20.00 uur naar
Rugbyclub Etten-Leur aan de Kempe-

Controles voor hondenbelasting
De Belastingsamenwerking West-Brabant is verantwoordelijk voor
de controles voor de hondenbelasting. Zij doen dit voor de gemeenten: Woensdrecht, Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Oosterhout,
Zundert en Breda. Voor 2019 vinden de controles plaats van juni t/m
september 2019. Ze worden uitgevoerd door controleurs van Legitiem
BV. De controleurs dragen herkenbare bedrijfskleding en kunnen u op
verzoek hun legitimatiebewijs laten zien. Voor vragen kunt u terecht bij
de Belastingsamenwerking West-Brabant. Meer informatie leest u op:
www.bwbrabant.nl

Etten-Leur ontmoet tijdens
de Burendag 2019
•	Hét gezellige buurtonderonsje voor
en door buurtbewoners in heel
Etten-Leur
•	Meld je bij het oranjefonds via www.
burendag.nl voor financiële steun,
een feestpakket en tips, ideeën en
uitnodigingen.
Wat is Burendag?
Burendag is een jaarlijks feest dat je
samen viert met je buren en de buurt.
In 2019 viert Nederland Burendag
op 28 september. Een dag waarop je
gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar
en de buurt.
Etten-Leur ontmoet!
De gemeente en Surplus Welzijn
stimuleren ook dit jaar deelname aan
de Burendag.

Dat past in wat we samen met het onderwijs, ondernemers, verenigingen
en de vele Etten-Leurse organisaties én inwoners willen bereiken:
ontmoeting.
Financiële bijdrage
Bij het Oranjefonds kunnen je voor
jullie activiteit een financiële bijdrage
aanvragen van maximaal € 350,-.
Dat kan vanaf half juni, wees er snel
bij! Ook kun je voor 1 september het
feestpakket bij hen aanvragen.
Wil je zelf met de buurt iets
organiseren?
Heb je hulp nodig, dan kunnen wij u
samen met onze wijkpartners zoals
Surplus ondersteunen. Mail jessica.
vansluijs@etten-leur.nl (wijkmanager)
met je vraag.

nerrandweg 9 in Etten-Leur.
Jongeren klaarstomen voor een
baan
‘De Harde Leerschool’ stoomt
deelnemers klaar voor werk of een
opleiding. Dit gebeurt door een intensief rugbyprogramma waarbij ze ook
getraind worden op allerlei vaardigheden die nodig zijn om aan de slag te
gaan. Bijvoorbeeld op sollicitatievaardigheden. Als werkgever kun jij hier
bij helpen èn er je voordeel mee doen!

‘De Harde Leerschool’ is een initiatief
van de gemeente Etten-Leur, ondersteund door de rugbygemeenschap
en een groeiend aantal ondernemers
uit Etten-Leur.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie ga naar
www.dehardeleerschool.nl of neem
telefonisch contact op met Ed Oskam
(projectleider DHL, 0619919377) of
Mariëtte de Bruijn (beleidsadviseur
Gemeente Etten-Leur, 0611007028).

Verkeersmaatregelen en
route voor de ZLM Tour
De verkeersmaatregelen voor vrijdag 21 juni 2019 van 09.00 uur
tot 15.00 uur:
De volgende wegen zijn afgesloten
voor alle verkeer. Alleen deelnemers,
voetgangers, hulpverleningsvoertuigen en wagens/bussen van de organisatie mogen daarvan wel gebruik
maken:
•	Markt gedeelte vanaf Raadhuisplein tot de Dreef aan beide zijdes;
•	Oude Bredaseweg gedeelte Anna
van Berchemlaan -Markt;
Het is verboden om te parkeren en
stil te staan op de:
•	Oude Bredaseweg, gedeelte Markt
- Anna van Berchemlaan;
•	Markt aan beide zijdes, gedeelte
Dreef - Raadhuisplein/Markthof.

De paaltjes ter hoogte van het
Raadhuisplein (tussen plein Markt en
Raadhuisplein) worden verwijderd. De
verkeersmaatregelen zijn met borden
aangegeven.
De route
De start is op de Markt. Ook rijden
ze een geneutraliseerde route door
Etten-Leur met als parcours: Markt
- Hoevenseweg - Concordialaan Platijnlaan - Kort Brugstraat- Lange
Brugstraat - PottenbakkerstraatVijfhuizenweg - Lichttorenhoofd
- Liesbosweg - Spoorlaan- Markt
- Raadhuisplein- Bisschopsmolenstraat- Achter de Molen - Rijsbergseweg.

Verkeersmaatregelen
Avondvierdaagse Etten-Leur
De tijdelijke verkeersmaatregelen
voor donderdag 20 juni van 17.00 uur
tot 21.00 uur:
De volgende wegen zijn afgesloten
voor alle verkeer. Alleen deelnemers,
voetgangers, hulpverleningsvoertuigen en wagens van de organisatie
mogen daarvan wel gebruik maken:
• Oranjelaan gedeelte Schonckweg Anna van Berchemlaan;
• Markt gedeelte vanaf Raadhuisplein tot huisnummer 90 aan beide
zijdes;
•	Oude Bredaseweg gedeelte Anna
van Berchemlaan -Markt;
•	Anna van Berchemlaan gedeelte

Rode Poort tot Oranjelaan:
Het is verboden om te parkeren en
stil te staan op de:
•	Oude Bredaseweg, gedeelte Markt
- Anna van Berchemlaan;
•	Markt, gedeelte Rochussenlaan Raadhuisplein/Markthof;
•	Markt gedeelte Lambertustraat Raadhuisplein/Markthof.
•	Parkeerterrein Oderkerkpark en
Nieuwe Nobelaer.
De paaltjes ter hoogte van het
Raadhuisplein (tussen plein Markt en
Raadhuisplein) worden verwijderd. De
verkeersmaatregelen zijn met borden
aangegeven.

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 uitbreiden van de woning,
Ambachtlaan 24
•	Het uitbreiden van de bedrijfsruimte, Nijverheidsweg 39
•	Het uitbreiden van de bedrijfsruimte, Molenaarsstraat 10
•	Het plaatsen van een prieel en
een erfafscheiding, Moeskes 9
•	Het uitbreiden van de woning,
Kromhout 8
•	Het plaatsen van een uitbouw aan
de woning, Henegouwenlaan 5
•	Het verbouwen van een bedrijfsruimte, Nijverheidsweg 39
Verleende omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van
de woning, Julianalaan 63
•	Het vervangen van houten naar
kunststof kozijnen, Moeskes 9
•	Het plaatsen van een overkapping in de zijtuin, Marijkeplein 1a
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het aanbrengen van laaddocks,
Penningweg 5
•	Het plaatsen van 2 units
gedurende de verbouwing van het
pand, Trompetlaan 40
Melding uitweg
•	Het wijzigen van een bestaande
uitrit naar Withofstraat 14

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Omloop Liesbos
Op 23 juni is de 10e Omloop
Liesbos. Het parcours: Liesdreef Sprundelsebaan - Liesstraat - Liesboslaan - Moerdijkse Postbaan.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
De volgende wegen zijn afgesloten
voor alle verkeer. Alleen voetgangers en hulpverleners mogen
daarvan wel gebruik maken:
•	De Moerdijkse Postbaan, het
gedeelte tussen de Hoogstraat en
de Liesboslaan/ Steenmansweg
op 23 juni van 10.15 tot 13.30 uur;
•	Steenmansweg op 23 juni van
10.15 tot 13.30 uur;
•	Hoogstraat op 23 juni van 10.15
tot 13.30 uur;
•	De Moerdijkse Postbaan, het
gedeelte tussen het Bouwluststraatje en de Hoogstraat op 23
juni tussen 10.15 en 15.30 uur;
•	Hilsebaan, het gedeelte tussen
de Hoge Bremberg en de Moerdijkse Postbaan, op 23 juni van
10.15 tot 15.30 uur.
De verkeersmaatregelen zijn met
borden aangegeven.
De Omloop Liesbos gaat voor het
grootste deel over het grondgebied
van Breda. Hiervoor zijn door de
gemeente Breda tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Elz t (076) 502 40 25
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076
Wijkteam t (076) 502 40 30

Besluiten
van b&w
•	Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning Etten-Leur 2019
•	Aanpak vroegsignalering
Schulden
•	Tussenrapportage Integraal
Huisvestingsplan
Onderwijshuisvesting
•	Plan van Aanpak RES
West-Brabant
• Voortgang stationsvisie

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

Collecterooster
voor juni, juli en
augustus 2019
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een
landelijk collecterooster op. De
hierop voorkomende stichtingen/
instellingen zijn in het bezit van
een CBF-keurmerk. Dit keurmerk
wordt afgegeven als aan een aantal
criteria wordt voldaan die een
oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor
collectes is de gemeente gebonden
aan het collecterooster van het
CBF. Naast deze collecteweken is
er een beperkt aantal weken over
waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden
gehouden. Om in deze zogeheten
vrije periodes te mogen collecteren
dienen de stichtingen/instellingen
een vergunning aan te vragen bij de
gemeente.
In juni, juli en augustus 2019 zijn
de volgende collecteperiodes in
Etten-Leur:
•	11 juni t/m 15 juni 2019
Stichting Oranje Fonds
•	16 juni t/m 22 juni 2019
Rode Kruis
•	23 juni t/m 29 juni 2019
Natuurmonumenten
•	21 juli t/m 27 juli 2019
Stichting Volg de Wens
•	30 juni t/m 31 augustus
vrije periode
Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in
Nederland gewezen op praktijken
van illegale kledinginzameling. Die
inzamelingsacties vinden plaats
zonder gemeentelijke vergunning.
Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze
gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw
aandacht brengen.
De volgende door het CBF positief
beoordeelde stichtingen zullen
in 2019 in Etten-Leur kleding
inzamelen:
•	April-mei- juni
Ronald McDonalds kinderfonds
•	Juli-augustus-september
Dierenbescherming
•	Oktober-november-december
Maag Lever Darm stichting
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de
site van het CBF (www.cbf.nl).

Nablijven Festival
Vrijdagavond was er een nieuw en
groot muziekfestival voor de jeugd van
Etten-Leur: het Nablijven Festival!
(Van de makers van Just Dance) Voor
het festival was de samenwerking
gezocht met verschillende jongerenorganisaties, het voortgezet onderwijs
en de gemeente Etten-Leur. En zo
was er een festival met alles erop en
eraan: een groot podium, een mooie
lichtshow en een geweldige line-up!

Aanbod voor deelnemers Collectief Asbest Saneren
Oude asbestdaken verweren, waardoor er asbest vrij kan komen. De gemeente Etten-Leur wil voorkomen dat
er in de toekomst gezondheidsrisico’s
ontstaan en organiseert daarom het
Collectief Asbest Saneren. Op 28 mei
vond een succesvolle veiling plaats.
De winnende leverancier is Ureco.
Ureco is gecontroleerd op kwaliteit,
ervaring en wettelijke certificering.

Ruim 400 deelnemers ontvangen van
Ureco een aanbod voor een complete
sanering, inclusief plaatsing van een
nieuw dak.
Inschrijven nog mogelijk
Ureco heeft aangegeven nog capaciteit te hebben om ook andere
inwoners van de gemeente EttenLeur te laten profiteren van het

aanbod. Schrijf u daarom nog in via:
gemeenteloketasbest.nl/etten-leur.

U ontvangt dan direct uw persoonlijk
aanbod!

Openingstijden Milieustraat 20 juni
Let op: de Milieustraat heeft op donderdag 20 juni gewijzigde openingstijden. U kunt op deze dag van 09.00 - 12.00 uur bij de Milieustraat terecht.
Voor meer informatie over de afvalinzameling kijkt u op uw Afvalwijzer op
www.afval3xbeter.nl.

Agenda van de raadsvergadering
Verkeermaatregelen Kermis
‘De raad besluit’ op 24 juni
Op maandag 24 juni is er ’s avonds
vanaf 19.00 uur een openbare
raadsvergadering in de Van Gogh
Kerk. 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:
•	Voorstel over de vaststelling van de
jaarrekening 2018
•	Voorstel over de vaststelling van de
kadernota 2020-2023

Gratis exemplaren van de agenda van
deze vergadering liggen in de hal van
het stadskantoor tot en met maandag
24 juni. Ook kunt u de agenda inzien
in het stadskantoor en in de openbare
bibliotheek Etten-Leur, Anna van
Berchemlaan 4.
De volledige agenda met voorstellen
en bijlagen van de raadsvergadering
vindt u op www.etten-leur.nl bij
Bestuur > Website gemeenteraad
(vervolgens in de kalender bij de datum 24 juni op ’Raad besluit’ klikken).

Inloopavond werkzaamheden
Nieuwe Donk
De riolering en het asfalt van de
Nieuwe Donk worden volledig vervangen. Op woensdag 26 juni is er een
inloopavond over deze werkzaamheden. Tijdens de inloopavond kunt u
het ontwerp zien en de planning van
de werkzaamheden. U bent van harte
welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in
het vergadercentrum van het Oude
Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-

Leur. U kunt vrijblijvend binnen lopen
om het ontwerp te bekijken, een
reactie te geven over de planning of
vragen hierover te stellen. Kunt u niet
aanwezig zijn op de inloopavond of
heeft u tijdens of na afloop van de inloopavond nog vragen of suggesties?
Die kunt u daarna ook aan ons kwijt
via info@etten-leur.nl. Dit kan tot 28
juni 2019. We zien u graag op 26 juni!

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaatsen
Juvenaatlaan en Keenseweg
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 14 juni 2019 bovenstaande
verkeersbesluiten hebben genomen.
De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare

bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de
verkeersbesluiten te vinden via www.
overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 19 juni 2019

Etten-Leur-Centrum
Van 28 juni tot en met 3 juli is de
Kermis in Etten-Leur Centrum. Het
college heeft hiervoor de volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld vanaf 12.00 uur op 26 juni tot en
met 12 uur op 5 juli (of zoveel eerder
als de terreinen obstakelvrij zijn):
a.	De volgende wegen zijn afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers en hulpverleningsvoertuigen:
•	Raadhuisplein;
•	Marktplein;
•	Markt, gedeelte Raadhuisplein kruising Dreef/Stationsstraat;
•	Oude Bredaseweg, gedeelte
Markt - Anna van Berchemlaan;
•	Anna van Berchemlaan, parkeerterrein westzijde grenzend aan
het Oderkerkpark (vanaf 25 juni
2019 te 07.00 uur);
•	Anna van Berchemlaan, parkeerterrein voorplein Nieuwe
Nobelaer (vanaf 25 juni 2019 te
07.00 uur);
•	Markthof;
•	toegangsweg Oderkerkpark;
Bevoorrading voor de in bovengenoemd gebied gevestigde bedrijven
is mogelijk dagelijks tot 12.00 uur;
b.	Het parkeerterrein aan de
Frederik van Eedenstraat/Rode
Poort is afgesloten, behalve voor
voetgangers en hulpverleningsvoertuigen, t.b.v. de verplaatste
weekmarkt op 3 juli 2019 van
04.00 tot 15.00 uur;
c.	Er geldt een parkeerverbod voor
de onder a. en b. genoemde
locaties en periodes;
d.	Er geldt een stopverbod in de
toegangsweg/inrit Stationsstraat
- Oderkerkpad - Van Kuijckflat;

e.	Het opheffen van éénrichtingsverkeer in de Achtervang;
f.	Er geldt een 30-kilometerregime
op de Anna van Berchemlaan,
gedeelte Oude Bredaseweg Stationsstraat;
g.	Op de Anna van Berchemlaan,
ter hoogte van het parkeerterrein
grenzend aan het Oderkerkpark,
(VOP) wordt het verkeer geregeld
door middel van verkeerslichten;
h.	Fietsen (snorfietsen) op het
Raadhuisplein, het Marktplein en
het overige evenemententerrein is
verboden;
i.	In de Ridderstraat worden de
beweegbare palen neergehaald ten
behoeve van de bevoorrading van
de aanliggende bedrijven.
De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn
aangegeven met borden.

www.etten-leur.nl

