7 november 2018

Cyclocross onder e
stralend herfstzonnetj
De deelnemers van de Cyclocross in het bosgebied van De
Kogelvanger in het zuidelijk
buitengebied van Etten-Leur
konden afgelopen zondag
rijden onder een stralend
najaarszonnetje. Dit zorgde
voor een zeer goed berijdbaar parcours voor de verschillende categorieën. Ook
de bezoekers konden, zonder
modder aan de schoenen,
de deelnemers uit binnenen buitenland overal goed
aanmoedigen. Een werkelijk
geslaagd wielerevenement!

Gladheidsbestrijding 2018-2019
Tijdens de winterperiode wordt in de
gemeente Etten-Leur de gladheid
door bevriezing, sneeuw of ijzel, op
verschillende wegen en fietspaden
preventief aangepakt. Dit gebeurt
door middel van natzout strooien.
Ook de routes van het openbaar
vervoer (busroutes etc.) worden dan
gestrooid. Deze periode loopt van
1 november 2018 tot 1 april 2019.

Voorbeelden van wegen: Beiaard,
Parklaan, Rijsdijk, Schoonhout en
Zundersteweg. Voorbeelden van
fietspaden zijn: Beiaard, Couperuslaan, Lage Neerstraat, Olympiade en
Stuiverpad.
Volledige routes
De plattegrond met bijlage waarop de
volledige routes staan aangegeven is

Gewijzigde openingtijden
publieksbalies stadskantoor
15 november
Op donderdag 15 november zijn de publieksbalies geopend tot 15.00 uur
en u kunt tot 15.00 uur uw rij- en/of reisdocumenten afhalen. Het callcenter is tot 17.00 uur bereikbaar.

Griezelig mooie laatste
Halloweentocht
Afgelopen vrijdag vond de laatste Halloweentocht van dit jaar plaats. En wat
voor één! Kober Kinderopvang en Speeltuin Hoge Neer organiseerden de tocht,
die bij De Vleer begon en bij de speeltuin eindigde. Er liepen ongeveer 400
kinderen met hun ouders en grootouders mee. Verkeersregelaars zorgden
ervoor dat de kinderen overal veilig konden oversteken. Kortom, een griezelig
mooie tocht!

in te zien in het stadskantoor. Bovendien is dit bericht, inclusief de plattegrond waarop de straten staan aangegeven waar bij gladheid gestrooid
wordt, geplaatst op www.etten-leur.
nl bij Inwoner > Alle onderwerpen >
Parkeren, verkeer en vervoer.
Rijks- en Provinciale wegen
Binnen de gebiedsgrens van EttenLeur worden de autosnelweg (A58)
en provinciale wegen (Hoevenseweg,
Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal
en Zevenbergseweg) door Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant
gestrooid.

Zoutkist
Alleen gemeentelijke openbare
gebouwen, zoals het Stadskantoor,
worden voorzien van een zoutkist.
Niet-commerciële organisaties als
seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kunnen dit winterseizoen
tegen een vergoeding van € 200,- een
zoutkist in bruikleen nemen. Het
extra navullen kost € 150,- per keer.
Wilt u hier gebruik van maken, dan
kunt u contact opnemen met de
gemeente via het telefoonnummer
14076.

Vastgesteld wijzigingsplan
‘Patiowoningen Langstraat’
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij
op 23 oktober 2018 hebben besloten
om het ‘Wijzigingsplan de Streek,
2012, Patiowoningen Langstraat’
(NL.IMRO.0777.0125WPPATIOLANGS
TR-3001) ongewijzigd vast te stellen.
Het wijzigingsplan heeft betrekking
op de gronden gelegen ten noorden
van de Langstraat grenzend aan het
bosperceel. Het wijzigingsplan maakt
het mogelijk om 6 patiowoningen te
bouwen.
Het vaststellingsbesluit, de plantoelichting, planregels en planverbeelding liggen gedurende de periode 8
november 2018 tot en met 20 december 2018 voor iedereen ter inzage in
de centrale hal van het stadskantoor,
Roosendaalseweg 4, Etten-Leur. Deze
gegevens zijn ook raadpleegbaar
op de gemeentelijke internetpagina
www.etten-leur.nl onder inwoner
> alle onderwerpen > plannen en
(ver)bouwen > bestemmingsplannen > Langstraat. Daarnaast zijn het
wijzigingsbesluit, de plantoelichting,
de planregels en de planverbeelding

ook raadpleegbaar op de landelijke
internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van 9 november 2018 tot en met 20 december
2018 kan tegen het wijzigingsbesluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Beroep kan worden
ingesteld door belanghebbende die
een zienswijze heeft ingediend bij
burgemeester en wethouders over
het ontwerp-wijzigingsbesluit alsmede belanghebbende die aantoont
redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot burgemeester
en wethouders te wenden. Het wijzigingsbesluit treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt tenzij degene
die beroep heeft ingesteld tevens een
verzoek om voorlopige voorziening
heeft ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat
op het verzoek is beslist.
Etten-Leur, 7 november 2018

Besluiten
van b&w
• Patiowoningen Langstraat
•	Goedkeuren en vaststellen
groeninrichtingsplan voorplein
Sint-Lambertuskerk
	Het college keurt het groeninrichtingsplan van de
H.Mariaparochie, met aanvulling van aanwijzingen over het
kleurgebruik qua maatvoering
en keuze boom- en heestersoorten, goed. Met uitvoering van dit
groeninrichtingsplan voldoet de
H.Mariaparochie aan de opgelegde herplantplicht.

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

Vastgesteld
wijzigingsplan
Buitengebied,
Wildert 21,
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij met toepassing van
artikel 3.6 lid1 sub a Wet ruimtelijke
ordening het bestemmingsplan
Buitengebied ter hoogte van Wildert
21 hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van
de agrarische bestemming in een
woon- en tuinbestemming.
Het wijzigingsbesluit inclusief het
vastgestelde wijzigingsplan met
plantoelichting, planregels en
planverbeelding (NL.IMRO.0777.
0120WPWILDERT21-3001) liggen
gedurende de periode van donderdag 8 november 2018 tot en met
donderdag 20 december 2018 in het
informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4
voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via
www.etten-leur.nl > plannen en
(ver)bouwen > bestemmingsplannen > Wildert 21 en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter
inzage legging kan tegen het
wijzigingsbesluit beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019 te 2500 EA Den
Haag. Beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende die een
zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpwijzigingsbesluit alsmede
die belanghebbende die aantoont
redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot het college
van burgemeester en wethouders
te wenden. De belanghebbende
die zich niet kan verenigen met
de wijzigingen, kan eveneens van
deze beroepsmogelijkheid gebruik
maken.
Het wijzigingsbesluit 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 wijzigingsbesluit niet
in werking voordat op het verzoek
beslist is.
Etten-Leur, 7 november 2018

Opstapdag voor
senioren

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 dakraam,
Pianohof 18
•	Het renoveren van een
boerderijkap, Lage Bremberg 14
•	Het plaatsen van 3 nooddeuren in
het drogergebouw, Zeedijk 23
•	Het gebruiken van een bedrijfswoning voor particulier gebruik,
Gouden Rijder 9
•	Het wijzigen van de gevels,
Munnikenheiweg 24
•	Het legaliseren en veranderen
van een bestaande loods tpv
de 1ste verdieping,
Penningwewg 14D
•	Het huisvesten van 6 seizoensarbeiders, Lochtsepad 13
•	Het realiseren van frambozenstellingen, Lochtsepad 13
•	Het plaatsen van een berging,
Achtersteven 94
•	Het doortrekken van de
bestaande erfafscheiding,
Schutsgildelaan 43
Verlening beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het legaliseren van een aangebouwd bijgebouw, Wildbaan 49
•	Het omvormen van voormalig
agrarische percelen naar natuur,
Hellegatweg
•	Het verbouwen van een woning,
Hilsebaan 72
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een uitweg
naar Zilverdragerstraat 26
•	Het aanleggen van een uitweg
naar Dr. Mollerstraat 23
Mandatering aanwijzing
toezichthouders BRP
Besluit verwijderen uit Landelijk
Register Kinderopvang (LKR)
van kinderdagverblijf
Aanwijzingsbesluit artikel 80b van
de Paspoortuitvoeringsregeling
Reisdocumenten Nederland (PUN)
Aanwijzingsbesluit artikel 81 van
de Paspoortuitvoeringsregeling
Reisdocumenten Nederland (PUN)

Kwaliteitsonderzoek jeugd
Ben je tussen de 16 en 25 jaar
en heb je tussen 2015 en 2018
jeugdhulp ontvangen? Of heb je een
kind dat jeugdhulp kreeg? Deel je
ervaringen tijdens een bijeenkomst
op donderdag 15 november. Info:
www.scalemc.wixsite.com/help-mee.
Aanmelden kan via Scale MC:
participatie@scalemc.nl of telefonisch via Aricia Ike van Scale MC op
06-55 55 56 67.

Afgelopen zaterdag hielden
KBO en gemeente Etten-Leur
weer de OV-Opstapdag voor
senioren uit Etten-Leur.
De deelnemers konden zich
hiervoor van tevoren aanmelden. In De Linde was er een
presentatie over reizen met
het openbaar vervoer met
een OV-chipkaart. Daarna
was het tijd om dit in het echt
mee te maken. Met z’n allen
de bus in voor een rondrit!
Het was een geslaagde
ochtend.

Agenda van de raadsvergadering
‘De raad besluit’
op 12 november 2018
Op maandag 12 november is er ’s
avonds vanaf 17.00 uur een openbare
raadsvergadering. Daarvoor kunt u
van 16.30 uur tot 17.00 uur informeel van gedachten wisselen met de
raads- en burgerleden in de Schonckzaal van het vergadercentrum. De
vergadering wordt gehouden in de
Van Goghkerk. Omstreeks 18.30 uur
kan van een eenvoudige maaltijd gebruik worden gemaakt. Op de agenda
voor die raadsvergadering staan de
volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de vaststelling van de
begroting 2019
•	Voorstel over de vaststelling van de
belastingverordeningen 2019
•	Voorstel over de kaders voor de
gebiedsontwikkeling van het Van
Bergenpark
•	Voorstel over de vaststelling van de
notitie en verordeningen doel-

groepen sociale woningbouw en
middenhuur gemeente Etten-Leur
•	Mogelijkheid tot het indienen van
moties vreemd aan de orde van de
dag
Gratis exemplaren van de agenda van
deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot
en met maandag 12 november. Ook
kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en
in de openbare bibliotheek EttenLeur, 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 12 november op
’raad besluit’ klikken).

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 oktober 2018
De gemeenteraad heeft
besloten om
•	wethouder Paantjens ontheffing te
verlenen van de woonplaatsvereiste
voor de duur van de vervanging;
•	een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor verbetering van regionale
keringen deelgebied Midden te
verstrekken;
•	de Verordening Cliëntenparticipatie
Werkplein Hart van West-Brabant
2018 vast te stellen;
•	de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
Bollenstraat 6 vast te stellen;
•	de derde begrotingswijziging
ICT West-Brabant-West vast te
stellen;
•	het voorstel over de benoeming van
de 2e plv griffier vast te
stellen;
•	het voorstel over het project

Nieuwe Nobelaer vast te stellen;
•	de Verordening Blijverslening
Etten-Leur en Verordening Verzilverlening Etten-Leur vast
te stellen.

Verkeersbesluiten reserveren
parkeerplaatsen voor opladen
elektrische voertuigen aan de
Busschieterslaan en Schildershof en
een tweede parkeervak te reserveren
bij het oplaadpunt aan de Brouwerstraat
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 30 oktober 2018 voor bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen.
De verkeersbesluiten liggen durende zes weken na deze openbare
bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het
stadskantoor. Tevens zijn de verkeersbesluiten te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 7 november 2018

Een schone omgeving:
dat pakken we samen op!
Onze medewerkers van de buitendienst zijn dagelijks in touw om Etten-Leur
schoon en netjes te houden. Maar daar hebben zij natuurlijk jouw hulp bij
nodig. Samen zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er geen afval bij de verzamelcontainers komt. Is de container vol, neem het afval dan mee terug naar huis
of ga naar een andere inleverplek. Laat de gemeente het even weten, zodat we
het probleem kunnen oplossen. Een schone omgeving: dat pakken we samen
op!

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 30 oktober
2018 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.

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email info@etten-leur.nl
(algemene informatie)

Deze week in
het digitale
gemeenteblad

Email info@afval3xbeter.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten
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
Wijkteam t (076) 502 40 30

