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Deze week
in het digitale
gemeenteblad

Vorige week werd voor de 13e keer het Verkeersdoolhof gehouden in het Vogelaarpark.
Er deden zo’n 350 leerlingen uit groep 7 van tien Etten-Leurse basisscholen mee aan
deze verkeerstest. Speciaal voor het doolhof geplaatste verkeersborden en verkeerslichten, gaven aan hoe en waar er gefietst moest worden. Zo brachten de deelnemers
hun kennis over het verkeer en over de verkeersregels in de praktijk. In april doen de
leerlingen mee aan het echte verkeersexamen. Dit Verkeersdoolhof is daarom een
goede oefening. Voordat de deelnemers begonnen, controleerden onderwijsassistenten in opleiding van het Curio College, samen met VVN, de fietsen. Zij keken of de
remmen goed werken, of er reflectoren op de fiets zitten en of de fiets veilig de weg op
kan. Aan de scholen met de leerlingen die het beste presteren in het Verkeersdoolhof,
reikt wethouder Kees van Aert (Verkeer en Vervoer) vandaag, 7 oktober, een prijs uit.

Een afspraak maak je gratis en snel bij Gemeente Etten-Leur
Een afspraak bij de Gemeente EttenLeur maak je gratis en snel door op

www.etten-leur.nl eerst naar het aan
te vragen product te gaan (bijvoor-

Verleende horeca-exploitatievergunning
De burgemeester van de gemeente
Etten-Leur maakt bekend dat zij
voor het volgende horecabedrijf een
horeca-exploitatievergunning heeft
verleend:
•	Vergunningen verleend: 30 september 2020
•	Intern kenmerk: 241035
•	Horecabedrijf: Multivlaai
•	Locatie: Burchtplein 78 Etten-Leur
Bezwaar
Tegen de besluiten staat bezwaar

open voor belanghebbenden. Vindt
u dat een besluit onjuist is, dien dan
binnen zes weken na 30 september
2020 een bezwaarschrift in en stuur
dit naar: de burgemeester van EttenLeur, 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 per mail
via apv@etten-leur.nl.

Geen vrije inloop op woensdagochtend
en geen maandagavondopenstelling
In deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen, brengen wij de
regels voor een bezoek aan het Stadskantoor graag nog eens onder de
aandacht. Je kunt alleen op afspraak in het Stadskantoor terecht. Er zijn
geen avondopenstellingen en er is geen vrije inloop op woensdagochtend. Ook vragen wij je om contactloos of met PIN te betalen. Natuurlijk kun je veel zaken online regelen op onze website www.etten-leur.
nl. We volgen hierbij de adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en de
Veiligheidsregio MWB. In lijn met het advies van het kabinet vragen we
iedereen die zich verplaatst binnen het gemeentehuis om een mondkapje te dragen. Heb je een afspraak in het gemeentehuis en heb je geen
mondkapje? Onze receptiemedewerker geeft je er graag een.

beeld een paspoort of rijbewijs).
Daar vind je onder het kopje ‘Product
aanvragen en afhalen’ een link om
online een afspraak te maken. Ook zie
je daar wat je moet meenemen bij de
afspraak en wat de eventuele kosten
van het product zijn.
Na het maken van de afspraak
ontvang je een ontvangstbevestiging
via email. Een dag voor de afspraak
sturen we je een herinnering per sms.
Voor jouw afspraak kun je je melden
bij de aanmeldzuil in het Stadskantoor. Je kunt daarvoor de QR-code
scannen, die je in jouw bevestiging
hebt gekregen. Op deze manier weten

we dat je binnen bent voor jouw
afspraak.
Opgelet: Gemeente Etten-Leur werkt
met geen enkele (betaalde) afspraakdienst samen. Maak je afspraak
direct met ons. Een afspraak die je
direct met ons maakt, is gratis en
wordt helemaal door de Gemeente
Etten-Leur afgehandeld. Dus zonder
tussenkomst van een betaalde
afspraakdienst. Ook vragen wij niet
om een account aan te maken voor
een afspraak. En wij vragen nooit om
bijvoorbeeld bankgegevens bij het
maken van de afspraak.

Verleende horeca-exploitatievergunning
en drank- en horecavergunning
De burgemeester van de gemeente
Etten-Leur maakt bekend dat zij
voor het volgende horecabedrijf een
horeca-exploitatievergunning en een
drank- en horecavergunning heeft
verleend:
•	Vergunningen verleend: 5 oktober
2020
•	Intern kenmerk: 237465
•	Horecabedrijf: Zuit.NL BV, TopShot
•	Locatie: Trivium 120
	Voor de exploitatie van: sport- en
evenementencentrum met terras
Bezwaar
Tegen de besluiten staat bezwaar

open voor belanghebbenden. Vindt
u dat een besluit onjuist is, dien dan
binnen zes weken een bezwaarschrift
in en stuur dit naar: de burgemeester
van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870
GA Etten-Leur.
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 per mail via
apv@etten-leur.nl. Let op: overleg zo
nodig hoe u de bezwaartermijn van
zes weken veilig kunt stellen.

Zonnepark A58 operationeel Verleende omgevingsvergunning
Op 1 oktober zou het Zonnepark A58 officieel geopend worden door de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De Minister wilde
met haar bezoek het belang van dit Zonnepark voor Nederland onderstrepen.
De opening is helaas, door de coronamaatregelen, uitgesteld tot het voorjaar
van 2021. Maar er is ook goed nieuws te melden. Op 29 september werden door
Enexis de eerste zonnepanelen succesvol aangesloten op het elektriciteitsnet.
Dit is een belangrijke mijlpaal in het opwekken van de zonnestroom. Het
Zonnepark A58 zal een capaciteit van 2,5 megawatt (MW) hebben: genoeg om
850 normale gezinswoningen van elektriciteit te voorzien.

Foto: ©Poodt.com

Volg ons op

kappen van bomen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de volgende omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben
verleend.
• Verzenddatum besluit:
25 september 2020
• Intern kenmerk: 2020OG0518-01
•	Omschrijving project: Het kappen
van verschillende bomen voor het
onderhoudsproject najaar 2020
•	Locatie: Diverse locaties: Voor de
lijst met het overzicht van deze bomen, kijk op gemeentelijke website
en zoek ‘Te kappen bomen najaar
2020’
• Postcode: n.v.t.
Belanghebbenden kunnen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken (met ingang van
de dag na de datum van verzending

van het besluit aan de aanvrager)
tegen dit besluit bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en
de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan college van burgemeester
en wethouders van Etten-Leur,
Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
In dat geval kan op grond van het
bepaalde in artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht aan
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus 90.006,
4800 PA Breda, ook worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Bij
het indienen van het verzoek wordt
griffierecht geheven.

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 plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Roerdomp 78
•	Het aanleggen van een compostplaat, Kuyerstraat ongenummerd
•	Het veranderen van een bijgebouw bij een bestaand Rijksmonument, Bruininkhuizen 2
•	Het uitbreiden van de woning,
Concordialaan 103
•	Plaatsen van een bijgebouw,
Kromhout 9
•	Het plaatsen van een elektrische
schuifpoort, Henegouwenlaan 16
•	Het vergroten van een overkapping aan de voorzijde van de
woning, Kromhout 15
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het realiseren van een
sportstudio met fysiotherapie
en voedingsbegeleiding,
Anna van Berchemlaan 5-9
•	Het bouwen van 75 appartementen, Stationsplein ongenummerd
•	Het dak vervangen en isoleren,
Vijfhuizenweg 16
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het bouwen van zorgappartementen, Klompenmakerstraat
ongenummerd

Besluiten
van b&w
•	Verordening Verlenging Uitsluitend Recht inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel
10.21 Wet milieubeheer 2021
•	Huishoudelijke hulp toelage
2021 – Dienstencheques
•	Antwoordbrief raadsvragen VVD
over ventilatie schoolgebouwen
i.v.m. corona
•	Starten met een Goud-groep in
Etten-Leur voor het schooljaar
2020/2021
•	Transitie gedeelde mobiliteit –
uitgangspuntennotitie
•	Wijziging gemeenschappelijke
regeling WVS-groep
•	Overeenkomst onafhankelijke
cliëntondersteuning - MEE
West-Brabant

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

www.etten-leur.nl

Email via www.etten-leur.nl Email afvalinzameling@etten-leur.nl Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 073-6812821 (24/7)

Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
t 14076
Elz t (076) 502 40 25

