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Ker is geopend!
Zoals ieder jaar plaatsen we na Sinterklaas een grote kerstboom op het
Raadhuisplein en op het Van Bergenplein. De bomen komen uit tuinen van
inwoners van Etten-Leur en zijn niet gekapt om als kerstboom te dienen.
Ze zouden toch al gekapt worden, maar krijgen nu nog even een tweede
leven als kerstboom. Het kerstseizoen is nu officieel begonnen!

Nieuwjaarsreceptie
op 6 januari 2020
Het gemeentebestuur heeft de gewoonte om het nieuwe jaar in te luiden met
een Nieuwjaarsreceptie voor inwoners, relaties en vertegenwoordigers van
plaatselijke verenigingen en organisaties. Onder het genot van een drankje
en een hapje willen zij samen nieuwjaarswensen uitwisselen en elkaar op
informele wijze ontmoeten.
Het gemeentebestuur is trots op alle mooie faciliteiten hier in Etten-Leur en
toont deze graag aan iedereen. Daarom wordt de Nieuwjaarsreceptie dit jaar
gehouden in het brugklasgebouw van de Katholieke Scholengemeenschap
Etten-Leur, Stijn Streuvelslaan 42 in Etten-Leur. U bent welkom op maandag
6 januari van 19.30 – 21.00 uur. Burgemeester Miranda de Vries spreekt haar
nieuwjaarstoespraak uit om 20.00 uur. Graag tot ziens!

Vergadering welstandscommissie 16 december
Op 16 december is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is
openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 13 december ter inzage in het
stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 13 december vanaf 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.

Kerstbijeenkomst
Alzheimer Café Etten-Leur
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met
dementie, maar ook voor hun partner, familie, mantelzorgers, hulpverleners en andere belangstellenden. De volgende ontmoeting van
het Alzheimer Café is donderdag 19 december. Deze avond is de Kerstbijeenkomst. Het muziekcombo ‘WatWas’ zal traditionele Engelstalige
kerstliedjes laten horen, waarmee ze een sfeervolle kerstviering
verzorgen. Zij brengen muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Er wordt
uiteraard ook gezorgd voor een hapje en een drankje.
Het Alzheimer Café is in ’t Warm Hart van Kloostergaard,
Bisschopsmolenstraat 272 in Etten-Leur. Het programma begint om
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 a 21.30 uur. U bent welkom
vanaf 19.00 uur.

Gezocht: jij!
Heb jij op 13 of 14 december even tijd om een briefje te komen schrijven in
de Nieuwe Nobelaer voor Write for Rights? De wereldwijde schrijfactie van
Amnesty International.
Op 10 december is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Rond
deze datum komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven
brieven voor andere mensen die onrecht is aangedaan. Dit jaar wordt er in het
bijzonder aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren. Overal ter wereld
belanden jongeren in de gevangenis omdat ze bijvoorbeeld opkomen voor de
rechten van anderen. Dit onrecht moet stoppen en schrijven helpt.
Ook in Etten-Leur wordt op 13 & 14 december geschreven bij Nieuwe Nobelaer
Bibliotheek tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Burgemeester Miranda
de Vries geeft samen met de directeur van Nieuwe Nobelaer Hilda Vliegenthart de
aftrap op vrijdag 13 december om 9.30 uur. Volg jij hun goede schrijfvoorbeeld
op? Dat kan vervolgens de hele dag door en ook op zaterdag 14 december.
Write for Rights heeft effect
Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende
landen. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om
te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker of tiran.
Voorgaande jaren veranderden de brieven levens: mensen werden vrijgelaten,
hun marteling werd gestopt of ze kregen bescherming. Brieven schrijven werkt,
dus schrijf dit jaar ook mee!

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)

Agenda van de raadsvergadering
‘De raad debatteert’ op 16 december
Op maandag 16 december is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in de Van Goghkerk. U kunt van 19.00 tot 19.30 uur informeel van gedachte
wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de
agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de toelating en beëdiging van een raadslid ter vervulling van een
ontstane vacature
•	Voorstel over de vaststelling van de verordening WMO
•	Voorstel over de vaststelling van:
a. Geurgebiedsvisie geurhinder en veehouderij;
b. Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur;
c. Plan voor afbouw van de wijk Schoenmakershoek;
d. Een herziene exploitatieopzet voor Schoenmakershoek Oost
•	Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Stationsplein 21-25
•	Voorstel over de vaststelling van het preventie- en handhavingsplan Drank en
Horecawet
• Voorstel over de herziening van de exploitatieopzet De Streek
•	Voorstel over de aanpak van fase 2 “Samen maken we Etten-Leur”
•	Voorstel over de vaststelling van het Normenkader Rechtmatigheid
•	Voorstel over de vaststelling van de specifieke onderwerpen voor de
accountantscontrole 2019
•	Voorstel over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis
vanwege toevoeging gemeente Altena
•	Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag
NB: 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. Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering
liggen in het stadskantoor t/m maandag 16 december. U kunt de agenda inzien
in de openbare bibliotheek Etten-Leur, 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 16 december op ’Raad besluit’ klikken).

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Lage Donk 45’ in Etten-leur
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 2 december 2019 het bestemmingsplan ‘lage Donk 45’
(NL.IMRO.0777.0138LAGEDONK45-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het bouwen van een vervangende
woning en het verbeteren van de bereikbaarheid van het perceel Lage Donk 45.
Bij het plan is ook een landschappelijke inpassing opgenomen.
Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 12 december
2019 tot en met donderdag 23 januari 2020 voor iedereen ter inzage. Deze stukken
kunnen tijdens openingstijden worden ingezien in het stadskantoor aan de
Roosendaalseweg 4. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen
via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen >
Lage Donk 45. U treft dan de stukken aan in pdf-bestand. Daarnaast kunt u
het bestemmingsplan digitaal raadplegen via de landelijke internetpagina
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde periode kan alleen door een belanghebbende,
die redelijkerwijze niet in de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen
tegen het ontwerpbestemmingsplan, beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt ook binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voor
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Etten-Leur, 11 december 2019

11 december 2019

Besluiten
van b&w
•	Omgevingsvisie
• Evaluatie werken op afspraak
•	Beantwoorden raadsvragen toegankelijkheid mindervaliden D66
•	1e wijziging Legesverordening
2020
•	Beantwoorden vragen Seniorenraad ouderenhuisvesting

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 oprichten van een tennis
centrum, Trivium ongenummerd
•	Het verwijderen van 5 bomen en
500 m2 laag groen, Marnixstraat
ongenummerd
•	Het plaatsen van een veranda,
Peellandhof 2
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een tweede
uitweg naar Duinkerkelaan 95

Besluitenlijst
raadsvergadering
2 december 2019
De gemeenteraad heeft besloten om:
•	Het voorstel over de vaststelling
van de eerste wijziging Winkeltijdenverordening 2017 af te wijzen
•	Het voorstel over de verordening
afvalstoffenheffing 2020 en de
verordening reinigingsrecht
2020 vast te stellen
•	Het procesvoorstel over alternatieven voor een multifunctionele
raadzaal vast te stellen
•	Het voorstel over de wijziging van
diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting bij de werkgeversvereniging vast te stellen
•	Het voorstel over het bestemmingsplan Lage Donk 45 vast te
stellen
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 2 december 2019 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.

Parkeerterrein Rode Poort vanaf 6 januari 2020 opgeheven
Parkeren op het parkeerterrein Rode Poort kan daarom vanaf 6 januari 2020 niet meer. U kunt wel parkeren op
andere parkeerplekken in Etten-Leur. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op www.etten-leur.nl.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via kcc@etten-leur.nl of bel naar 14 076.

www.etten-leur.nl
Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
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

