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Deze week
in het digitale
gemeenteblad

In Speeltuin Hoge Neer is de Muziekbal in gebruik genomen. Deze nieuwe, vrolijke aanvulling is geschonken door de plaatselijke Lionsclub. De attractie is in gebruik genomen
door wethouder Frank Vrolijk en jeugdburgemeester Danu. Deze muziekbal zorgt zeker
voor een vrolijke noot in de speeltuin. De muziek begint door aan de slinger te draaien. Er
kunnen steeds andere melodietjes in gezet worden, zodat de Muziekbal door het jaar heen
een ander geluid laat horen. Veel plezier allemaal met deze aanwinst!

Agenda van de raadsvergadering ‘De raad besluit’ op 6 juli
Op maandag 6 juli is er ’s avonds vanaf
19.30 uur een openbare digitale raadsvergadering. De vergadering begint
om 19.30 uur. Op de agenda voor de
raadsvergadering die avond staan de
volgende onderwerpen:
- Raadsvoorstel jaarrekening 2019 (af-

hankelijk van behandeling op 29 juni)
- Raadsvoorstel Kadernota 2021-2024
- Voorstel concept zienswijze ICT
WBW 2020-2021 (afhankelijk van
behandeling op 29 juni)
- Voorstel ruimte te bieden aan een teeltlocatie voor gereguleerde wietteelt

Ontwerp nieuwe inrichting
Waldhoornlaan en Bazuinlaan
De inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden aan de Waldhoornlaan en de Bazuinlaan ging door de
coronamaatregelen niet door. Om de
voortgang van de projecten erin te
houden heeft de gemeente ontwerpen
gemaakt voor de nieuwe inrichting.
We willen je graag kennis laten
nemen van de ontwerpen. Je kunt de
tekeningen van de ontwerpen zien op
de gemeentelijke website: Klik op de
button Inwoner > Parkeren en verkeer
> Werk aan de weg en straatafsluitingen. Klik op ‘onderhoudswerkzaamheden verharding Waldhoornlaan’
of ‘onderhoudswerkzaamheden
verharding Bazuinlaan’. Daar staan de

presentatie tekeningen van de ontwerpen voor deze straten. De tekeningen
hangen ook naast de hoofdingang van
wijkgebouw De Gong aan de Trompetlaan 42. Je kunt de tekeningen vanaf
de buitenkant bekijken.
Reageren tot en met 9 juli
Stuur je reactie over het ontwerp
uiterlijk donderdag 9 juli per mail
naar info@etten-leur.nl of gratis per
post via: Gemeente Etten-Leur, t.a.v.
Joost Verschuren, Antwoordnummer
4, 4870 VB Etten-Leur. De reacties
worden beoordeeld en als het kan
nemen we deze mee in het definitieve
ontwerp.

Collecterooster juli tot en met september
Het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn
in het bezit van een CBF-Erkenning.
Op de gemeentelijke website staat
het volledige collecterooster voor de

maanden juli, augustus en september. In de maand juli zijn er geen
collectes. De Hartstichting zal in juli,
augustus en september in Etten-Leur
kleding inzamelen. Kijk voor het hele
rooster op de gemeentelijke website
en zoek op ‘collecterooster’.

Reconstructie Attelakenseweg bijna klaar
Op donderdag 2 juli brengen we
namelijk de asfaltdeklaag aan op de
rijbaan van de Attelakenseweg. Dit
doen we van 19.00 uur ‘s avonds op 2
juli, tot 05.00 uur ‘s ochtends (3 juli).
Deze werkzaamheden voeren we in
de avond en nacht uit om het verkeer
zo min mogelijk te hinderen.

De straat is dan helemaal afgesloten
voor verkeer. Na het aanbrengen
van het asfalt zal er op vrijdag 3 juli
overdag, de benodigde markering en
belijning aangebracht worden. De
straat blijft dan toegankelijk maar
het kan zijn dat u hier kort hinder van
ondervindt.

Wat doe jij deze zomer?
Dat is de zomerslogan van Werk aan Onderwijs. Wat gaan we doen?
We bieden alle jongeren uit Etten-Leur en Rucphen van het Voortgezet
Onderwijs, de mogelijkheid om met praktische en laagdrempelige workshops aan een vakantiebaan te komen. Je wordt geholpen met jouw CV
én je kunt oefenen met het solliciteren. Dát helpt jou om een vakantiebaan te krijgen. Lekker praktisch en doelgericht. Interesse? Mail naar
b.wisse@anderswerkt.nl of bel naar 06-29420607. Voor de werkgevers
geldt natuurlijk: Heb je vacatures of wil je jongeren die deelnemen aan
dit project een kans bieden, geef dat dan door aan Bas Wisse via bovenstaand emailadres. Werk aan Onderwijs is een project van de gemeenten
Etten-Leur en Rucphen, de VO-scholen (KSE, Munnikenheide College en
Curio), IKE (Industriële Kring Etten-Leur) en Rabobank.

Volg ons op

U kunt de vergadering rechtstreeks
meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan.
Zodra de vergadering begint is er een
aanklikbare link op de pagina die de
stream van de vergadering ophaalt.

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 6 juli 2020 op ‘Raad besluit
klikken).

Ontwerp nieuwe inrichting Buitenzorg,
Orangerie, Neerhof en Grijsoord
We willen je graag kennis laten
nemen van de ontwerpen voor de
nieuwe inrichtingen van deze straten. Je kunt de tekeningen van het
ontwerpen zien op de gemeentelijke
website: Klik op de button Inwoner >
Parkeren en verkeer > Werk aan de
weg en straatafsluitingen > Herstraten Buitenzorg, Orangerie, Neerhof
en Grijsoord. Daar staan de presentatie tekeningen van de ontwerpen voor
deze straten.
De tekeningen hangen ook bij de
ingang van activiteitencentrum D’n

Drempel aan de Papenstraat 47.
Je kunt de tekeningen vanaf de buitenkant bekijken.
Reageren tot en met 9 juli
Stuur je reactie over de ontwerpen
uiterlijk donderdag 9 juli per mail
naar info@etten-leur.nl of gratis per
post via: Gemeente Etten-Leur, t.a.v.
Joost Verschuren, Antwoordnummer
4, 4870 VB Etten-Leur. De reacties
worden beoordeeld en als het kan
nemen we deze mee in het definitieve
ontwerp.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Van
Genkstraat 10, het Kompas’, 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 23 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’
(NL.IMRO.0777.0146VANGENKS
TR10-3001) 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 2 juli 2020 tot en
met 13 augustus 2020 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, bouwen en
verbouwen > Bestemmingsplannen >
Van Genkstraat 10, het Kompas. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en
de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10,
het Kompas’ heeft betrekking op het
perceel Van Genkstraat 10 (voormalige
locatie basisschool Het Kompas). Dit
bestemmingsplan maakt het mogelijk
om maximaal 43 sociale huurappartementen te bouwen. Daarnaast
is er ruimte voor parkeren en groen.
Gedurende de periode 3 juli 2020 tot
en met 13 augustus 2020 kan tegen
het raadsbesluit van 23 juni 2020 tot

vaststelling van het bestemmingsplan
‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ 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 Genkstraat 10, het Kompas’
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, 1 juli 2020

Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het uitbreiden van Petit Saveurs,
Bisschopsmolenstraat 54A
•	Het uitbreiden van de garage en
dakterras, Kerkwerve 15
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het realiseren van een
bijbehorend bouwwerk, Korte
Brugstraat 38
•	Het oprichten van een woning,
Hanekinderstraat 4C
•	Het plaatsen van een stacaravan
tijdens de bouw van een
nieuwbouw woning,
Hanekinderstraat 4C
•	Het verbouwen van een bestaand
Rijksmonument, Korte Brugstraat 10
•	Het gedeeltelijk legaliseren van
werkruimte, Bankenstraat 17
Verleende Omgevingsvergunning
van rechtswege
•	Het realiseren van een erker
aan de voorzijde van de woning,
Laurierhof 2
Besluit Maatwerkvoorschrift
activiteitenbesluit
•	Hermelijnweg 2
Verleende vergunning Wabo,
uitgebreide procedure
•	Munnikenheiweg 63, Kompak
Nederland B.V.

Besluiten b&w
•	Stand van zaken klimaatonderzoek MFA’s Etten-Leur
•	Verlenging tijdelijk beheer en
onderhoud MFA’s
•	Uitbreiding glastuinbouwbedrijf
Heigatstraat 15
•	Beantwoording raadsbrief
Ons Etten-Leur gezamenlijke
plan ‘DNWS’
•	Beantwoording vragen fractie
CDA uitvoering Tozo

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

Voornemen
straatnaamtoekenning
Op het terrein van het voormalige
juvenaat/internaat aan de Edward
Poppelaan komen woningen en
appartementen. Er ontstaan nieuwe
(semi)openbare ruimten. Burgemeester en wethouders hebben het
voornemen om aan deze nieuwe
ruimten namen toe te kennen. Het
ontwerpbesluit ligt met ingang van
2 juli 2020 gedurende zes weken
ter inzage in het stadskantoor. Het
ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website
www.etten-leur.nl > Plannen en
(ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Juvenaat, voormalig Edward
Poppeterrein.
Gedurende de termijn van zes
weken kunnen mondelinge of
schriftelijke zienswijzen worden
ingediend bij burgemeester en
wethouders, postbus 10.100, 4870
GA Etten-Leur.
Etten-Leur, 1 juli 2020
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