13 maart 2019

m
e
t
s
w
u
g
n
Bre 0 maart
uit op 2

Deze week in
het digitale
gemeenteblad

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder mag op woensdag 20 maart stemmen voor de verkiezingen
Provinciale Staten en Waterschap. De kandidatenlijsten zijn begin deze week bezorgd. Je kunt op de
verkiezingsdag tussen 7.30 - 21.00 uur stemmen. Kijk op de gemeentelijke website onder de button
‘verkiezingen’ voor alle informatie.

Inloopavond Stijn Streuvelslaan, Kerkwerve, Withofstraat - Bisschopsmolenstraat
Woont u in of in de omgeving
van de Stijn Streuvelslaan,
Kerkwerve, Withofstraat en
Bisschopsmolenstraat ter hoogte van
de aansluiting met de Withofstraat?
In deze straten gaan we rioleringen bestratingswerkzaamheden
uitvoeren. Wij nodigen u graag uit
voor een inloopavond om u hierover
te informeren. De inloopavond
vindt plaats op dinsdag 19 maart.
U bent van harte welkom tussen
19.00 en 20.30 uur in Ut Praotuis,
Achter de Molen 17 in Etten-Leur.

Wij presenteren de plannen en
de planning en u kunt uw vragen
stellen aan de gemeente en aan de
aannemer.
Download de app!
De aannemer maakt tijdens
de uitvoering gebruik van een
omgevingsapp waarin u alle
informatie over het project kunt
vinden. Hierin worden updates
geplaatst over de voortgang van
de werkzaamheden. Ook kunt u
via de app vragen stellen aan de

Verkeersbesluit opheffen voetgangersoversteekplaats aan de Beiaard ter hoogte
van de voormalige schoollocatie ‘t Carillon
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 8 maart 2019 voor
bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen. De verkeersbesluiten
liggen gedurende zes weken na
deze openbare bekendmaking

voor iedereen ter inzage in het
stadskantoor. Tevens is het
verkeersbesluit te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl
Etten-Leur, 13 maart 2019

Seniorenbeurs Etten-Leur op 4 april
Voor al uw vragen over wonen, zorg en financiën
In de Nieuwe Nobelaer wordt op donderdagmiddag 4 april de
Seniorenbeurs Etten-Leur georganiseerd. Met één bezoek aan deze
beurs worden al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en financiën
beantwoord. De toegang is gratis. Vanaf 13.30 uur bent u van harte
welkom bij de Nieuwe Nobelaer, aan de Anna van Berchemlaan 2 in
Etten-Leur. Om 14.00 uur wordt de beurs officieel geopend. Op de
Seniorenbeurs kunt u presentaties bijwonen en de informatiemarkt
bezoeken. De beurs is geopend van 14.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer
informatie op
www.centrumvoorwonenettenleur.nl/seniorenbeurs.

Etten-Leurse handhavers op tv
Twee Etten-Leurse Boa’s zijn gevolgd door een cameraploeg van SBS6 voor
het tv programma ‘De Handhavers’. Ze zijn vanaf 17 maart (vanaf aflevering 4)
wekelijks te zien in dit programma. Ze zijn bijvoorbeeld gefilmd tijdens de Rent
a Cop actie van de Politie, tijdens een duimpjesactie in het centrum van EttenLeur en tijdens de Grote Optocht met Carnaval. Het doel van de opnames is om
Nederland een kijkje te geven in de keuken van de handhavers. Vanaf zondag
17 maart om 20.30 uur op SBS6.

uitvoerder op het werk. De app heet
‘de BouwApp’ en is beschikbaar in de
Playstore en Appstore. In deze app
kunt u zoeken op ‘Stijn Streuvelslaan’.
Download de app en blijf op een
gemakkelijke en leuke manier op de
hoogte van de werkzaamheden!
Het werk begint op maandag 1 april
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd
waardoor de omgeving beter
bereikbaar blijft en de overlast beperkt
wordt. Naar verwachting duurt het
werk tot half november 2019. De

Waar vindt u de meest actuele
informatie over het werk?
Kijk op de website van de gemeente
Etten-Leur voor de fasering en meest
actuele informatie: www.etten-leur.
nl > button Werk aan de weg en
straatafsluitingen > Herinrichting
Stijn Streuvelslaan, Kerkwerve en
Withofstraat. Wij zien u graag op 19
maart tijdens de inloopavond!

Wijkteammedewerker gezocht
Voor de afdeling Beheer &
Realisatie (team Buitendienst) is
de gemeente Etten-Leur op zoek
naar een Wijkteammedewerker
(groenvoorziening).

Kijk op www.werkeninwestbrabant.nl
voor deze vacature en nog veel meer.
Of op www.etten-leur.nl > bestuur >
vacatures.

Open Dag Provinciehuis Den Bosch
Op zaterdag 16 maart opent het
provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch
van 13.00 tot 20.00 uur de deuren
voor alle Brabanders tijdens een
open dag. Deze open dag staat
geheel in het teken van de Provinciale
Statenverkiezingen op 20 maart.
Op het verkiezingsplein kunnen
bezoekers in gesprek gaan met de
politieke partijen. Om 16.00 uur
start het live slotdebat rondom de
Statenverkiezingen van Omroep
Brabant live vanuit het Provinciehuis.
Uiteraard is het tijdens de open dag
ook mogelijk om te genieten van
het uitzicht op de 23e verdieping,
te struinen door de bunkers uit de
tijd van de Koude Oorlog of een
kijkje te nemen in het hart van de

politiek: de Statenzaal. Kinderen
kunnen in het kinderdorp lekker
knutselen en spelen of met proefjes
experimenteren in de meetwagens
van de provincie.
Verkiezingen
Vanwege het 75e bevrijdingsjaar staan
er op het plein voor het provinciehuis
enkele oude oorlogsvoertuigen. Met
het oog op de verkiezingen kunnen
bezoekers ook de stickerstemwijzer
doen of meedoen aan de Brabantquiz
met Christel de Laat om hun kennis
van Brabant te testen.
Meer informatie over de open dag
en het programma is te vinden op
www.brabant.nl/opendag.

Zwerfvuil actie op 23 maart
Zwerfvuil is voor iedereen een
doorn in het oog. Het zorgt voor
stankoverlast, een verwaarloosde
aanblik van de omgeving en het geeft
een onveilig gevoel bij de inwoners.
Zwerfvuil is ook een aanslag op de
natuur. De bodem wordt vervuild
en de dieren die ervan eten krijgen
plastic verpakkingen binnen.
Doet u mee aan de Landelijke
Opschoondag?
Op 23 maart, tijdens de Landelijke
Opschoondag 2019, starten we om het
zwerfafval op te ruimen.
Om 09.30 uur verzamelen we bij
Het Turfschip. Ook bij het nieuwe
appartementencomplex aan de
Juvenaatlaan wordt er door de
bewoners om 10.00 uur gestart met
een opschoon actie. Wanneer u vanaf
andere locaties wilt beginnen, is dit

Volg ons op

aannemer informeert via de app wat
de werkvolgorde is en wanneer er
(tijdelijke) afsluitingen zijn.

uiteraard geen probleem! Als u dit
meldt bij de gemeente Etten-Leur,
dan kunnen wij faciliteren in grijpers,
handschoenen en vuilniszakken. Voor
koffie en iets lekkers wordt gezorgd.
Landelijke Opschoondag
De Landelijke Opschoondag is een
leuke en laagdrempelige manier
om meer bewustzijn rondom
zwerfafval te creëren. Bewoners
en buurtcentra maken op deze dag
samen de buurt schoon. Zo levert
de Landelijke Opschoondag , naast
een schone omgeving, ook veel
gemeenschapsgevoel en gezelligheid
op. Het is ook een mooi evenement
om aandacht te vragen voor een
schoon Etten-Leur. Natuurlijk helpt
de gemeente mee met het opruimen
van het zwerfafval. En we waarderen
de inzet van iedereen! Doet u mee?

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 plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Havik 62
•	Het uitbreiden van de woning,
Tjalk 38
•	Het veranderen van het dak en
plaatsen van 2 dakkapellen,
Grauwe Polder 150
•	Het realiseren van een dakkapel
aan de voorzijde van de drie
woningen, Keenseweg 11-17-19
•	Het verbouwen van de woning,
Markt 94
•	Het realiseren van een ijssalon,
Lange Brugstraat 1
•	Het huisvesten van personen,
Meerkoet 27
Verleende omgevingsvergunning
•	Het vellen van 4 Carpinus
Betulus (haagbeuk),
San Francescolaan 1
•	Het plaatsen van een dakkapel
op de voorgevel van de woning,
Vedelring 181
•	Het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak,
Nachtegaal 159
•	Het vernieuwen van een bestaand
bijgebouw, Triangeldreef 23
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een CO2 tank
bij een kas, Moerdijkse
Postbaan 76B
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Keenseweg 13
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Keenseweg 15

Werkzaamheden
Concordialaan
25 maart
Van maandag 25 maart tot en
met vrijdag 29 maart voert
Brabant Water werkzaamheden
uit aan het waterleidingnet. Op de
Concordialaan, ter hoogte van de
kruising met de Van ‘t Hoffstraat,
zal maar één rijbaan beschikbaar
zijn. De afzetting wordt met
verkeerlichting geregeld.

Wmo-Loket Elz
op 19 maart
Op dinsdag 19 maart is het Wmoloket Elz telefonisch bereikbaar
tussen 9.00 - 10.30 uur. Na
10.30 uur kan er uitsluitend een
terugbelverzoek worden gemaakt.
Met ingang van 2019 werken wij
op afspraak. Binnenlopen zonder
afspraak kan uitsluitend op
woensdagochtend tussen
9.00 - 12.00 uur.

www.etten-leur.nl
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Wijkteam t (076) 502 40 30

