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Tanaka bestaat
50 jaar

Tijdelijke
verkeersmaatregelen
Leurse Havenfeesten
Van 7 t/m 10 juni 2019 zijn het de
Leurse Havenfeesten. Voor dit
evenement zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen.
3 juni 2019 van 09.00 uur t/m 14
juni 2019 tot 21.00 uur
Het fietspad in Schoenmakerspark
is afgesloten tussen Leurse Dijk en
Muldersweg.

Tafeltennisvereniging Tanaka bestond op 30 mei precies 50 jaar.
Burgemeester Miranda de Vries opende het feestweekend officieel,
samen met Nederlands Kampioen Tafeltennis Rajko Gommers!

Ontmoeting met de gemeenteraad over jaarrekening en kadernota
Op dinsdagavond 18 juni organiseert
de gemeenteraad van Etten-Leur een
ontmoeting met alle inwoners over de
jaarrekening en de kadernota van de
gemeente. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
In de jaarrekening staat wat de
gemeente heeft gedaan in 2018. In

de kadernota staan de plannen voor
2020. Dit jaar is de kadernota extra
belangrijk omdat de gemeente voor
financiële uitdagingen staat. In de
kadernota staan voorstellen om de
financiële positie te verbeteren. De
gemeenteraad vergadert op 24 juni
over deze voorstellen.

Openingstijden met Pinksteren
Stadskantoor
Het stadskantoor is gesloten op maandag 10 juni. Er is deze dag (Tweede
Pinksterdag) ook geen avondopenstelling. Informatie van uw gemeente
is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via
onze social media. Het callcenter wordt waargenomen door een extern
callcenter.
Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz
Beide locaties van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn op Tweede
Pinksterdag (maandag 10 juni) gesloten. Kijk voor meer informatie
over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.
werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Loket Elz in het stadskantoor is ook
gesloten op 10 juni. Ook telefonisch is loket Elz op deze dag niet bereikbaar.
Milieustraat en afvalinzeling
De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is gesloten op Tweede
Pinksterdag. Alle bijzonderheden over de afvalinzameling staan op uw
Afvalwijzer (zie www.afval3xbeter.nl).

Martin van der Bijl treedt in
september af als wethouder
Maandagavond 27 mei heeft Martin van der Bijl de gemeenteraad geïnformeerd
over zijn besluit om het wethouderschap neer te leggen. De aanleiding voor
dit besluit is zijn relatie met een communicatieadviseur van de gemeente.
Vermoedelijk draagt Martin van der Bijl officieel in de raadsvergadering van
september 2019 het stokje over aan zijn opvolger.

De gemeenteraad wil graag van u
horen wat u hiervan vindt. Ook praat
de gemeenteraad graag over uw
plannen voor 2020 en hoe we elkaar
kunnen helpen. Op 11 juni worden
de jaarrekening en de kadernota
openbaar gemaakt. Dan kunt u op de
gemeentelijke website lezen wat de
gemeente van plan is. Op 12 juni kunt

u de jaarrekening in één oogopslag in
deze krant bekijken.
Op 18 juni bent u van harte uitgenodigd voor deze ontmoeting in de
hal van het stadskantoor aan de
Roosendaalseweg 4 (ingang alleen via
Roosendaalseweg). Inloop is vanaf 19
uur, de avond start om 19.30 en duurt
tot ongeveer 21.30 uur.

Ontwerp-besluit vaststelling
hogere waarden Wet geluidhinder
plangebied Stationsplein 45
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur maken bekend
dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden
Wet geluidhinder vast te stellen voor
de bouw van woningen in het plangebied Stationsplein 45 (NL. IMRO.0
777.0140STATIONSPL45-2001). Het
betreft hogere waarden wegverkeerslawaai ten gevolge van de Spoorlaan
van maximaal 60 dB en ten gevolge
van de Anna van Berchemlaan/Stationsplein van maximaal 50 dB en
spoorweglawaai van maximaal 64 dB.
Het ontwerp-besluit en het daaraan
ten grondslag liggende akoestisch
onderzoek liggen gedurende de
periode 6 juni 2019 tot en met 17 juli
2019 voor iedereen ter inzage in het
Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te
Etten-Leur.
De stukken zijn ook te raadplegen via

www.etten-leur.nl > plannen en (ver)
bouwen > bestemmingsplannen >
Stationsplein 45 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
ligging kan iedereen mondeling, maar
bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het voornemen
tot vaststelling van hogere waarden
Wet geluidhinder bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur,
postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur
(o.v.v. “Zienswijze hogere waarde
Wgh Stationsplein 45”). De zienswijze
kan ook digitaal via de gemeentelijke
internetpagina worden ingediend door
gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)
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Ontwerp-bestemmingsplan
Stationsplein 45, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
gedurende de periode van 6 juni 2019
tot en met 17 juli 2019 voor iedereen
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsplein 45’ (NL.IM
RO.0777.0140STATIONSPL45-2001).
Het bestemmingsplan ‘Stationsplein
45’ voorziet in de bouw van 15 appartementen en commerciële ruimten
aan Stationsplein 45 te Etten-Leur.
Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken is
in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur in te zien.
De stukken zijn ook te raadplegen via
www.etten-leur.nl > plannen en (ver)

bouwen > bestemmingsplannen >
Stationsplein 45 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
ligging kan een ieder mondeling
maar bij voorkeur schriftelijk, een
zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsplein 45’
bij de gemeenteraad van Etten-Leur,
postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur
(o.v.v. “Zienswijze Stationsplein 45”).
De zienswijze kan ook digitaal via de
gemeentelijke internetpagina worden
ingediend door gebruik te maken
van het webformulier ‘Zienswijze
indienen’.
(https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)
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7 juni 2019 van 11.00 uur t/m 10
juni 2019 tot 16.00 uur
De volgende wegen zijn afgesloten:
•	Leurse Dijk (gedeelte
Domineesgang - Landjuweel)
•	Geerkade (gedeelte
Spinaker - Slickbrug)
•	Domineesgang
•	Havenkom
9 juni 2019 van 05.00 tot 22.00 uur
De volgende wegen zijn afgesloten:
•	Lange Brugstraat (gedeelte Korte
Brugstraat - Kasteellaan)
•	Korte Brugstraat (gedeelte Lange
Brugstraat - Eikstraat)
•	Eikstraat
•	Van Bergenplein
•	Lichttorenhoofd
•	Kapelstraat (gedeelte ter hoogte
van het Heerma van
Vossplantsoen)
•	Geerkade
•	Domineesgang
•	Leurse Dijk (gedeelte
Domineesgang - Landjuweel)
•	Bierdragerspad (gedeelte Leurse
Dijk - parkeerplaats)
•	Boeieraak (gedeelte Geerkade Turfijker)
Er geldt geen eenrichtingsverkeer
in de Kerkstraat (gedeelte Lange
Brugstraat - Kapelstraat).
Parkeerverbod 9 juni 2019 van
03.00 tot 22.00 uur
Er geldt een parkeerverbod (ook
voor de parkeervakken) voor:
•	Lange Brugstraat (gedeelte Korte
Brugstraat - Kasteellaan)
•	Van Bergenplein
•	Kapelstraat (grenzend aan het
Heerma van Vossplantsoen)
10 juni 2019 van 10.00 tot 15.00 uur
•	Leurse Dijk (gedeelte Landjuweel
- Domineesgang)
•	Fietspad Muldersweg
•	Fietspad Donkerstraat (gedeelte
Muldersweg - Landjuweel)
•	Landjuweel
•	Geerkade
•	Havenkom
De verkeersmaatregelen zijn met
borden aangegeven.

Verkeersbesluit
formaliseren
eenrichtingverkeer
toegangen
parkeerterrein
Van Bergenplein
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 28 mei 2019 voor
bovenstaande verkeersbesluit
hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt 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
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Volg ons op
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

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 realiseren van een
Bed&Breakfast, Julianalaan 20
•	Het vervangen van kozijnen,
Moeskes 9
•	Realiseren overkapping in tuin,
Bankenstraat 3
•	Het plaatsen van een erfafscheiding, Jacob Catslaan 2
•	Het huisvesten van personen,
Putter 5
•	Vernieuwen van de gevelbeplating van een bedrijfspand,
Guldenweg 16
•	Het uitbreiden van de woning,
Rijsdijk 130
•	Het plaatsen van een carport,
Olympiade 86
•	Het wijzigen van de gevel van een
bedrijfspand, Hermelijnweg 7
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Schatbewaardershof 19
Verleende omgevingsvergunning
•	het wijzigen van de bestaande
brandcompartimentering,
Nijverheidsweg 148
•	het verlengen van een bestaande
dakkapel op het achterdakvlak
van de woning,
Heemskerkhorst 7
•	plaatsen van een veranda,
Rijsbergseweg 56
•	het uitvoeren van een honden
training centrum op het
bestaande sportveld,
Hoevenseweg 48
Verleende
evenementenvergunningen
•	Midzomer Festival in het
Oderkerkpark op 23 juni 2019,
21 juni 2020 en 20 juni 2021
Melding Activiteitenbesluit
Wm 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Vijfhuizenweg 40

Tijdelijke verkeersmaatregelen Landelijke Buitenspeeldag
Op 12 juni vindt de landelijke
buitenspeeldag plaats. Hiervoor
zijn tijdelijke verkeersmaatregelen
getroffen. Op 12 juni 2019 van 09.00
tot 17.00 uur:
•	Een wegafsluiting van de Papenstraat ter hoogte van het wijkgebouw ( het gedeelte tussen de
Halewijnstraat, Grevelingenstraat
en Rijsselstraat) wordt afgesloten
voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.
•	Een wegafsluiting en tijdelijk parkeerverbod voor De Karnsberg
ter hoogte van de parkeervakken
voor het appartementencomplex
voor het kunstgrasveld.
De verkeersmaatregelen worden
met borden aangegeven.

Ontdek je speeltuin!
Op PlayAdvisor.co/etten-leur vind je vanaf nu alle toffe speel- en sportplekken van Etten-Leur! Regen, zon of sneeuw? Spelen kan altijd en
dichterbij huis dan je denkt. Op PlayAdvisor ontdekken de kinderen de
ideale plek voor een uurtje rennen en springen, een middag uitzwaaien of
urenlang speelplezier. Spelen is gezellig, gezond en gratis!

Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners
De gemeente regelt en organiseert
veel zaken voor u als inwoner. Maar
hoe werkt een gemeente eigenlijk,
hoe zit het met de gemeentefinanciën
en hoe loopt de besluitvorming? En
nog belangrijker, heeft u invloed op
deze besluitvorming?
Voor het antwoord op deze vragen

organiseert de gemeente Etten-Leur,
samen met Zundert, Moerdijk en
Halderberge, de cursus Politiek Actief
voor inwoners. Tijdens 4 bijeenkomsten wordt een aantal onderwerpen
behandeld, is er een speeddate met
raadsleden en een training overtuigend debatteren. Tot slot zijn

de deelnemers aanwezig bij een
besluitvormende raadsvergadering. In
Etten-Leur is deze op 4 november.
Wilt u meer weten over de gemeente
of heeft u interesse om politiek actief
te worden, meld u dan voor 20 juni
aan via griffie@etten-leur.nl. Voor
meer informatie kunt u contact opne-

men met de griffier van de gemeenteraad via wim.voeten@etten-leur.nl
of kijk op de website www.etten-leur.
nl in de rechter nieuwskolom voor het
programma, de data en de onderwerpen. De cursus wordt verzorgd door:
ProDemos - Huis voor democratie en
rechtsstaat / www.prodemos.nl

Kent u iemand die een lintje verdient?
Ter gelegenheid van Koningsdag
ontvangen elk jaar mensen een
Koninklijke onderscheiding. Ook door
het jaar heen kunnen er gelegenheden
zijn, waarbij iemand uit handen van de
burgemeester een decoratie uitgereikt
krijgt. De burgemeester van EttenLeur is er alert op om verdienstelijke
inwoners voor te dragen bij Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander.
Het is daarom belangrijk te weten wie

er mogelijk in aanmerking komt voor
een Koninklijke onderscheiding. Kent
u iemand?
Informatie en vragen
Wilt u weten wat de mogelijkheden
zijn om iemand voor een Koninklijke
onderscheiding voor te dragen en hoe
u dit kunt doen? Neem dan gerust
contact op met Mariëtte van Dueren
den Hollander of Lea van den Broek.

Zij zijn te bereiken via telefoonnummer
14 076. Het is belangrijk eerst met hen
te overleggen voordat u een decoratievoorstel indient. Op de website
www.lintjes.nl vindt u ook informatie
over Koninklijke onderscheidingen. Er
gelden landelijk dezelfde regels voor
toekenning van een onderscheiding.
Uiterlijk 1 juli
Voorstellen voor Koningsdag 2020,

kunt u indienen tot 1 juli 2019 bij de
burgemeester van Etten-Leur. Als
u een persoon voordraagt, is het
belangrijk om daarbij zoveel mogelijk
belangrijke gegevens van de betreffende persoon op schrift mee te
sturen. Heeft u een voorstel voor een
andere datum in het jaar? Houdt u dan
rekening met een behandeltijd van vijf
maanden.

Gezinnen gezocht voor het jureren van de kermisattracties
Dit is je kans
Wij zoeken gezinnen, die op 29 en 30
juni aanstaande de kermisattracties
op de Etten-Leurse Zomerkermis
willen jureren. Jullie mogen dan
meebepalen wie dit jaar de beste
kermisattractie heeft. Het gaat daarbij ook om hoe de attractie eruit ziet

en de klantvriendelijkheid. Grijp deze
unieke kans! Natuurlijk zijn de jurygezinnen ook aanwezig bij de prijsuitreiking op dinsdag 2 juli om 13.00 uur
op het kermisterrein.
Meld je aan als gezin
Aanmelden als gezin kan tot 20 juni

Vastgesteld paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat
burgerwoningen Buitengebied
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering
van 27 mei 2019 het paraplubestemmingsplan ‘Vergroten inhoudsmaat
burgerwoningen Buitengebied’ ongewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.07
77.0136PBP750M3BURBUI-3001).
Het besluit tot vaststelling, raadsvoorstel, bestemmingsplan en bijhorende onderzoeken liggen gedurende
de periode van 6 juni 2019 tot en met
18 juli 2019 voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De gegevens zijn
ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite (www.etten-leur.nl >
Inwoner > Plannen en (ver)bouwen >
Bestemmingsplannen > Paraplubestemmingsplan 750 m3). Ook zijn het
raadsbesluit en het bestemmingsplan
raadpleegbaar op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van 6 juni 2019
tot en met 18 juli 2019 kan tegen
het raadsbesluit van 27 mei 2019 tot

vaststelling van het paraplubestemmingsplan ‘Vergroten inhoudsmaat
burgerwoningen Buitengebied’
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s Gravenhage. Beroep kan worden
ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een
zienswijze heeft ingediend over het
ontwerp bestemmingsplan alsmede
een 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 binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Dan treedt het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.

per e-mail aan: lidia.uijtdewilligen@
etten-leur.nl. Bij de aanmelding graag
de volgende gegevens vermelden:
namen en leeftijden van de gezinsleden, adres en telefoonnummer. Uit
de aanmeldingen worden twee of drie
gezinnen geselecteerd, die worden
uitgenodigd voor een gesprek.

De deelnemers krijgen een instructie
en een envelop met kaarten voor
gratis entree in bijna alle attracties.
Meer informatie over de
Etten-Leurse kermis vind je op
www.kermisetten-leur.nl.

GFT wekelijks opgehaald
Tot 13 september wordt het GFT wekelijks bij jou opgehaald. Kijk op jouw
afvalwijzer (www.afval3xbeter.nl) of in de Afvalwijzerapp voor de juiste
ophaaldagen in jouw straat.

Heb jij ook een mooie foto?
Heb jij ook een mooie of bijzondere Etten-Leurse foto, mail die dan naar
communicatie@etten-leur.nl. Misschien vind je jouw foto dan terug bij ons
op bijvoorbeeld Instagram (met natuurlijk jouw naam er bij). Als je ons een
foto stuurt, geef je daarmee toestemming aan ons om die te plaatsen op de
gemeentelijke (social)media. Deze leuke foto is een van de inzendingen van
afgelopen week.
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