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Besluiten b&w

Voor het MaMi spektakel hebben burgemeester en wethouders tijdelijke
verkeersmaatregelen getroffen:
24 februari 2020 van 08.00 tot 18.00 uur:
Het afsluiten van de onderstaande wegen/weggedeelten voor alle verkeer behalve voor voet-gangers, hulpverleningsvoertuigen en tussen 08.00 en 11.00
uur voor voertuigen voor de be-voorrading van horecabedrijven/winkels. Ook
geldt er een stopverbod:
- Markt, (beide kanten gedeelte plein Markt – kruising Dreef);
- Oude Bredaseweg (gedeelte Markt - Anna van Berchemlaan);
- plein Markt;
- Raadhuisplein.
De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.

Besluit omgevingsvergunning inzake herstructurering
Lange Brugstraat 53 in Etten-Leur
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente EttenLeur maakt bekend dat zij op basis
van artikel 2.12, eerste lid, onder a,
sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op
11 februari 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het
afwijken van het bestemmingsplan
“Schoenmakershoek” ten behoeve
van de herstructurering van de locatie
Lange Brugstraat 53 in Etten-Leur.
De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van 1
vrijstaande woning en 6 aaneengesloten woningen met bijbehorende
bouwwerken.
De omgevingsvergunning bestaat uit
de volgende activiteiten:
1.	Bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a
Wabo);

2.	Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 onder c
Wabo).
De omgevingsvergunning is bekend
onder het gemeentelijk kenmerk
2019OG0508-01. Het besluit omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken, zijn digitaal te raadplegen
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via de IMRO code: NL.IMRO.
0777.0149OVLBRUGSTR53-3001, of
via de gemeentelijke website: www.
etten-leur.nl, via ‘Inwoner’ > ’Plannen en (ver)bouwen’ > ‘Vergunning,
melding en informatievoorziening’ >
‘Lange Brugstraat 53’.
Beroepsclausule
Tegen de verleende omgevingsvergunning/beschikking kan beroep
worden ingesteld door:
•	Belanghebbenden die eerder een
zienswijze hebben ingediend bij

ProRail voert werkzaamheden uit
op perrons
Vanaf 28 februari 2020 starten in opdracht van ProRail herstratingswerkzaamheden op de perrons. De oude betontegels worden vervangen. De
werkzaamheden vinden vooral ’s nachts plaats. De aannemer van ProRail gebruikt het braakliggende terrein van het voormalige TPG-gebouw
als opslagterrein. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk tot 31 mei.

Start werkzaamheden
op het Stationsplein
De nutsbedrijven verleggen, voor de nieuwe inrichting van het Stationsplein,
vanaf 2 maart een aantal kabels en leidingen. Onder andere een hogedruk gasleiding. Het verleggen van deze kabels en leidingen is met hekwerken afgezet
om te voldoen aan de veiligheidseisen. Voor auto’s, bussen en vrachtwagens
is het voorplein van het station tijdelijk niet toegankelijk. Het station blijft wel
bereikbaar voor voetgangers. Taxi’s parkeren tijdelijk op het Stationsplein voor
het politiebureau of voor de oude Rabobank. De aannemer van de nutsbedrijven
gebruikt een gedeelte van het braakliggende terrein van het voormalige TPGgebouw als opslagterrein. De werkzaamheden van de nutsbedrijven duren naar
verwachting 4 weken.

het college van burgemeester en
wethouders over de ontwerpbeschikking;
•	Belanghebbenden die aantonen
redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot het college
van burgemeester en wethouders
te wenden.
De termijn voor het indienen van
een beroepschrift bedraagt zes
weken. Deze termijn vangt aan op 20
februari 2020. Een beroepschrift dient
te worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800
PA Breda. Bij het instellen van beroep
wordt griffierecht geheven.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:

a. d
 e naam en het adres van de
indiener;
b. de dagtekening;
c. e
 en aanduiding van het besluit
waartegen het beroep zich richt;
d. d
 e gronden van het beroep (motivering).
Voorts kan op grond van het bepaalde
in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda
(zie bovenstaand adres), worden
verzocht een voorlopige voorziening
te treffen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.
Etten-Leur, 19 februari 2020

Vooraankondiging bestemmingsplan
‘Withof Complex’, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
op grond van artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening bekend dat een
bestemmingsplan in voorbereiding
is voor de gronden gelegen tussen
Bisschopsmolenstraat 162 en 166 en
achter de woningen Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Dit is het
bestemmingsplan ‘Withof Complex’.
Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk een reactie in

te dienen. Er liggen ook geen stukken
ter inzage. Ook is het niet mogelijk
voor onafhankelijke instanties om
advies uit te brengen over dit voornemen. Via een afzonderlijke publicatie
wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage
wordt gelegd met de mogelijkheid om
reacties in te dienen. Omwonenden
en andere belanghebbenden krijgen
hierover persoonlijk bericht.
Etten-Leur, 19 februari 2020

Koffie-uur voor inwoners
van wijk de Baai
Op maandag 24 februari is er geen
koffie-uur omdat het Carnaval is. Het
volgende koffie-uur is op 30 maart
van 11 tot 12 uur. Heb je vragen, wensen of ideeën over veiligheid, wonen,
je woonomgeving en leefbaarheid
in de wijk de Baai? We zien je graag
tijdens dit koffie-uur.
Van Wooncorporatie Alwel zijn aanwezig Jan Braspenning en/of Annette
van Peer/Carla ten Thije. Van Surplus

Welzijn is Linda Deckers er (sociaal
wijkwerker). Yvonne Snijders is er namens wijkvereniging De Baai. En ook
wijkmanager Jessica van Sluijs van
gemeente Etten-Leur is aanwezig.
Kom je alleen voor een kopje koffie?
Ook dan ben je van harte welkom.
Waar bent u welkom?
We organiseren dit in de koffieruimte
bij de Stichting IJgenwys en Anders
aan Markenland 96.

Inzameling afval van grote carnavalswagens optocht Etten-Leur
Woensdag 26 februari tussen 09.0016.00 uur kunnen de bouwclubs van
grote wagens, die meededen aan de
Etten-Leurse Grote Optocht, gratis

het afval brengen van de wagens.
Het afval wordt ingenomen, onder
toezicht, op de locatie Sander 13 in
Etten-Leur.

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

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 bouwen van een vervangende
woning en het verbouwen van de
bestaande schuur, Hilsebaan 105
•	Het verbouwen van de eerste
verdieping van een pand,
Ambachtlaan 23
Verleende omgevingsvergunning
•	Het vergroten van de berging en
carport en het realiseren van een
overkapping, Peellandhof 2
•	Het realiseren van een atelier en
overkapping, Hoge Vaartkant 135
•	Het verbouwen van de woning,
Wildert 21

Vergadering
Welstandscommissie op
25 februari
Op 25 februari is de vergadering
van de Welstandscommissie. Deze
vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering ligt vanaf 24
februari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf
24 februari 12.00 uur ook vinden
op de gemeentelijke website. Alle
informatie over de vergaderlocatie,
de vergadertijd en het spreekrecht
in toelichtende zin, kunt u vinden op
onze website.

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl
(algemene informatie)

•	Beslissing op bezwaar medisch
centrum Vondellaan
•	Raadsbrief met reactie op
memo Leefbaar Etten-Leur
•	Mandateringsverzoek voor de
regionaal commandant brandweer Midden- en West-Brabant
m.b.t. toezichthouders
brandveiligheid
•	Beantwoording raadsvraag over
Bellefleur/ Smallsteps
• Afval2020 - update naar de raad
•	Toezegging kunstwerk
Van Bergenpark
•	Seniorenraad Etten-Leur:
wijziging statuten
•	Beantwoording raadsvragen
over handhaving in het buitengebied
•	Nadere regels plaatsing
uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Etten-Leur 2020

Email afval2020@etten-leur.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Gemeente t 14076 (24/7)

Afval informatienummer
t 0800 333 66 99 (gratis)

Milieuklachten veroorzaakt door
bedrijven t 013 206 05 00 (24/7)

Melden van klachten
t 14076

Werkplein t (076) 750 35 00
Elz t (076) 502 40 25

