Het is
5 december!

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.

Het is zover. Pakjesavond. Gaat u
het gezellig vanavond vieren? Of
misschien heeft u pakjesavond
al gevierd? Wij wensen u in ieder
geval veel plezier!

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan
‘Triangeldreef 21, het Carillon’, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken op

grond van de Algemene inspraakverordening gemeente Etten-Leur

Vergadering welstandscommissie op 11 december

		
Op 11 december is de vergadering van de welstandscommissie. Deze
vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf
10 december ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor.
De agenda kunt u vanaf 10 december 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd
en het spreekrecht in toelichtende zin, vindt u op onze website via
www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen, bouwen en
verbouwen > Welstand.

Weekmarkt in kerstsfeer
op 19 december
Op woensdag 19 december staat de
weekmarkt in het centrum van EttenLeur geheel in het teken van Kerst.
De marktkramen zijn sfeervol versierd en van 8.30 tot 12.30 uur worden
de bezoekers extra verwend. Een
kerstmeisje deel kerstkransjes uit
met een hartenwens voor het nieuwe
jaar. Tijdens de markt worden warme
chocomel met slagroom en oliebollen
geserveerd. Natuurlijk allemaal op de
klanken van stemmige kerstmuziek.
Casinoshow
Om 11.00 uur worden diverse prijzen
uitgereikt tijdens een casinoshow.
In de periode van 14 november - 19
december 2018 kunnen bezoekers bij

de marktondernemers en de deelnemende horecaondernemers stempels
sparen op een speciale kaart.
Volle spaarkaarten levert u voor
11.00 uur op 19 december in bij de
kerstkraam. Als u wilt deelnemen
aan de casinoshow, vul dan uw
gegevens in op de volle stempelkaart
voordat u deze inlevert. Voor de
prijsuitreiking geldt een persoonlijke
aanwezigheidsplicht.
Fijne feestdagen!
Namens alle marktkooplieden wensen wij u prettige feestdagen! Ook
danken we u voor uw bezoek het afgelopen jaar en verwelkomen u volgend
jaar weer graag op de weekmarkten.
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bekend, dat gedurende de periode 6 december 2018 tot en met
16 januari 2019 het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21,
het Carillon’ (NL.IMRO.0777.0132T
RIANGELDR21-1001) en de daaraan
ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen
in het informatiecentrum van het
stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te
Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook
raadpleegbaar op de gemeentelijke
internetpagina www.etten-leur.nl
onder Inwoner > Alle onderwerpen >
Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Triangeldreef 21, het
Carillon. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het voorontwerp ‘Triangeldreef 21,
het Carillon’ heeft betrekking op het

perceel Triangeldreef 21 (voormalige
locatie basisschool het Carillon) en
de onbebouwde gronden gelegen
tussen Vedelring 152 en Beiaard 391.
Dit voorontwerp maakt het mogelijk
om patiowoningen en rijenwoningen
te bouwen. De patiowoningen zijn
gepland op het perceel Triangeldreef
21. De rijenwoningen zijn gepland
op de gronden gelegen tussen de
Vedelring 152 en Beiaard 391. Daarnaast is in het plangebied ruimte voor
een toegangsweg, parkeerplaatsen
en groen met speelgelegenheid.
Gedurende de periode van ter inzage
ligging kan iedereen schriftelijk of
mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een inspraakreactie indienen
bij burgemeester en wethouders van
Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870
GA Etten-Leur.
Etten-Leur, 5 december 2018

Openingstijden Milieustraat
rondom de feestdagen
In de weken rondom Kerst en Nieuwjaar heeft de Milieustraat gewijzigde
openingstijden.
Openingstijden in week 52:
• Maandag 24-12 van 10.00-16.00 uur
• Dinsdag 25-12 gesloten
• Woensdag 26-12 gesloten
• Donderdag 27-12 van 10.00-16.00 uur
• Vrijdag 28-12 van 10.00-16.00 uur
• Zaterdag 29-12 van 9.00-16.00 uur

Openingstijden in week 1:
• Maandag 31-12 van 10.00-16.00 uur
• Dinsdag 01-01 gesloten
• Woensdag 02-01 van 10.00-16.00 uur
• Donderdag 03-01 van 10.00-16.00 uur
• Vrijdag 04-01 van 10.00-16.00 uur
• Zaterdag 05-01 van 9.00-16.00 uur
Voor meer informatie over de afvalinzameling kijkt u op uw Afvalwijzer op
www.afval3xbeter.nl.

Word jij onze
jeugdburgemeester?
Ben jij een leerling uit de bovenbouw
van de basisschool? Ben jij geïnteresseerd in het bestuur van de gemeente? Sta jij graag in de belangstelling
en kun jij goed voor grote groepen
mensen spreken? En kom jij uit
Etten-Leur? Dan word jij misschien

wel onze eerste jeugdburgemeester!
Lijkt dit je leuk? Stuur dan voor
6 januari 2019 je sollicitatiebrief naar
jeugdburgemeester@etten-leur.nl.
Ook voor vragen kun je dit e-mailadres gebruiken.

Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	het realiseren van 5 levensloop
bestendige appartementen,
Stationsstraat 21
•	het plaatsen van een luchtbehandelingskast op het bestaande
drogergebouw, Zeedijk 23
•	het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing,
Binnentuin 14
Verleende Omgevingsvergunning
•	het plaatsen van een berging,
Achtersteven 94
•	het plaatsen CO2 tank, Lage
Bremberg
•	het veranderen van de gevelindeling en gevelsteen van een
bestaande hoekwoning,
Bisschopsmolenstraat 143
Melding uitweg
•	het aanleggen van een uitweg
naar Lage Donk 45
Verlening beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	het plaatsen van een container
als dierenverblijf,
Lage Bremberg 17

Inloggen
met de DigiD
app wijzigt
Op maandag 17 december krijgt
de DigiD app een update. Vanaf dat
moment verandert de manier van
inloggen met de DigiD app.
4-cijferige code
Vanaf 17 december logt u op de
computer niet meer in met uw
gebruikersnaam, maar met een
4-cijferige code. Deze zogenaamde
koppelcode verschijnt in de DigiD
app. De code neemt u over in het inlogscherm. Een QR-code verschijnt.
Deze scant u, waarna u de pincode
kunt invoeren.
Positief gewaardeerd in tests
DigiD testte de update uitvoerig
en de gebruikers waardeerden dit
positief. Met het gebruik van de
4-cijferige code is de manier van
inloggen in lijn gebracht met de
toekomstige manier van inloggen
met een rijbewijs of identiteitskaart,
op het hoogste betrouwbaarheidsniveau.

Besluiten
van b&w
• Collectieve festiviteiten 2019
•	Onderhoudswerk Banjostraat,
Cellostraat, Tubahof & Orgelhof
•	Bestuursopdracht wonen, zorg,
welzijn
Zorg- en welzijnsorganisaties
Avoord en Surplus en woningcorporatie Alwel maakten samen met
de gemeente een ‘Bestuursopdracht wonen, zorg, welzijn’. Daarin
staan de specifieke opgaven voor
de komende jaren en de concrete
acties op korte termijn beschreven.
Voorbeelden zijn het project Wonen
met Gemak en het Centrum voor
Wonen, het aanbieden van een
Blijvers- en Verzilverlening en het
maken van rapportages, die een
actueel beeld geven van huishouden en meet zorgvraag en wat dat
betekent voor de huisvesting en het
aanbod van de zorg.

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

Publiekszaken
werkt op
afspraak vanaf
2019
Vanaf 1 januari 2019 kunt u alleen
nog op afspraak bij de gemeente
Etten-Leur terecht. Voor diensten
als het aanvragen van een paspoort
of een rijbewijs en het doorgeven
van een verhuizing maakt u een
afspraak via www.etten-leur.nl.
Ook blijft het mogelijk om
telefonisch een afspraak te maken
via 14076. Door te werken op afspraak kunnen onze medewerkers
u sneller en efficiënter helpen.
Op de afgesproken dag en tijd bent
u dan veel sneller aan de beurt.
Uitzondering
Op woensdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur is er een vrije inloop op
het Stadskantoor van de gemeente
Etten-Leur. Op dit moment kunt u
nog zonder afspraak binnenlopen.
Nieuwe openingstijden
De balie voor Publiekszaken is
voortaan ook op maandagavond
open. Vanaf 2019 zijn de openingstijden: maandag van 9.00 tot 16.00
uur en van 17.00 tot 20.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur. Binnen deze tijden kunt u
een afspraak inplannen.
Instructiefilmpje
Wilt u weten hoe u gemakkelijk
en snel online een afspraak kunt
maken? Kijk op www.etten-leur.
nl > Afspraak maken. Daar hebben
we voor u een instructiefilmpje geplaatst, dat u stap voor stap uitlegt
hoe het werkt.

Inloggen op mobiel wijzigt niet
Het inloggen via de browser op een
mobiele telefoon met de DigiD app
wijzigt niet. Als u in de browser op
uw mobiele telefoon aangeeft te
willen inloggen met de DigiD app,
opent deze app meteen. U hoeft dan
alleen nog maar de pincode in te
voeren om in te loggen.

Gezellige pakjesavond!

5 december 2018

Aan de slag in deer
Speeltuin Hoge Ne
Sinds augustus werkt een groep van 8 mensen met een
(licht) verstandelijke beperking in speeltuin De Hoge
Neer in Etten-Leur. Van het schoonmaken van speeltoestellen tot aan het vegen van het terras, niets is te
gek voor deze groep. Dit mooie project komt voort uit
een samenwerking tussen Jantje Beton en HandicapNL,
om speeltuinen en mensen met een verstandelijke
beperking samen te brengen. Ook de gemeente werkt
enthousiast mee om dit samenwerkingsverband nu en
in de toekomst te faciliteren. Burgemeester De Vries
en wethouder Van Aert kwamen langs om met z’n allen
een symbolische samenwerkingsverklaring te ondertekenen.
Speeltuin de Hoge Neer is dagelijks open en gratis te
betreden. Om de speeltuin nog mooier te maken, zijn
de vrijwilligers op zoek naar sponsoren, zowel groot als
klein. Heeft u ideeën? Neem dan contact op via
speeltuinhogeneer@gmail.com.

Burgemeester plant boom in het teken
van 50 jaar Etten-streepje-Leur
Dit jaar bestaat Etten-Leur met het
verbindingsstreepje, in de volksmond
ook wel ‘Ut Stripke’, 50 jaar. Om dit
jubileum kleur bij te zetten plant
burgemeester De Vries samen met
wethouder Van Aert een boom.
Dit als symbool voor het geheel dat
Etten en Leur 50 jaar geleden hebben gevormd en tot op de dag van
vandaag nog steeds doen.

De meerstammige boom wordt
geplant op de plek waar vroeger de
grens tussen Etten en Leur liep. Deze
boom symboliseert het samenkomen
van verschillende eenheden, in dit
geval Etten en Leur. De gemeente
Etten-Leur voorziet de boom van een
informatiebord, met daarop informatie over de symboliek van de boom
en het verhaal achter de voormalige

Collectieve festiviteiten 2019
Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur maakt bekend
dat zij op 27 november 2018 op grond van artikel 4:2, eerste lid, van de eerste
wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2017 de volgende collectieve festiviteiten voor het jaar 2019 hebben aangewezen:

grens tussen beide dorpen. Deze
locatie biedt mensen de mogelijkheid
om de boom te bezoeken en in alle
rust de informatie op het bijgevoegde

bord te lezen. De boom wordt vrijdag
7 december om 13.00 uur geplant ter
hoogte van Brabantlaan 49 in EttenLeur.

Loket elz gesloten
op 11 december
Opgelet: Op dinsdag 11 december 2018 is Wmo-loket elz de hele dag
gesloten. Dit vanwege een bijeenkomst voor de medewerkers van elz.
Natuurlijk bent u op 12 december weer welkom op de gebruikelijke
tijden.

Geldend voor geheel Etten-Leur
Carnaval 		
1, 2, 3, 4 en 5 maart
Koningsnacht
26 april van 20.00 uur tot 27 april tot 01.00 uur
Koningsdag
27 april van 07.00 uur tot 28 april 01.00 uur
Jaarwisseling 	1 januari van 00.00 tot 06.00 uur en 31 december
van 20.00 tot 24.00 uur
Geldend voor Etten-Leur Centrum
Kermis Etten-Leur Centrum 28, 29 en 30 juni, 1, 2, en 3 juli
Feestweekend		
11, 12 en 13 oktober
Geldend voor Etten-Leur Noord
Leurse Havenfeesten
7, 8, 9 en 10 juni
Kermis Etten-Leur Noord
13, 14, 15, 16, en 17 september
Maximaal toegestane geluidnorm
Op bovenstaande dagen/dagdelen mag het equivalente geluidsniveau (LAeq)
veroorzaakt door muziek of stemgeluid afkomstig uit de inrichting niet hoger
zijn dan 63 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte
van 1,5 meter.
Eindtijd
Op genoemde dagen/dagdelen waar geen tijdsperiode is genoemd, dient
het ten gehore brengen van extra muziek, met een maximum van 63 dB(A)
gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter, op
zaterdag en zondag uiterlijk om 01.00 uur en op andere dagen om 00.00 uur te
worden beëindigd.
Bezwaar
Tegen het besluit staat bezwaar open. Vindt u dat een besluit onjuist is, dien
dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar: het college van
burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA EttenLeur. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u
met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14076 of apv@etten-leur.
nl. Ook voor opmerkingen, vragen of meer informatie over een besluit, kunt u
contact opnemen.

Volg ons op

www.etten-leur.nl

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

