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Renovatie kunstgras valdempende ondergrond
Het college geeft opdracht om op vijf speellocaties de valdempende ondergrond van kunstgras te
renoveren. Het gaat hier om twee speellocaties aan de Baai, en locaties aan het Vincent van
Goghplein, Laurierhof en Roerdomp. Jaarlijks worden inspecties uitgevoerd. Bij deze speellocaties
blijken de boomwortels de ondergrond omhoog te drukken. De exacte planning hangt onder andere
af van de leverancier.
Plastic waterflesjes vervangen door papieren flesjes
In de zomer van 2019 zijn er plastic waterflesjes uitgedeeld met als doel aandacht te vragen voor
alcohol preventie onder jongeren (NIX18). In de raad besluit van 16 december 2019 heeft wethouder
Vrolijk toegezegd te bekijken of papieren flesjes in de toekomst gebruikt kunnen worden. De
gemeenteraad krijgt via een brief meer informatie.
Omgevingsvisie 60% conceptversie
Op 3 maart krijgen de leden van de gemeenteraad een toelichting over de 60 % conceptversie
omgevingsvisie. De versie bevat de hoofdlijnen voor beleid in bestaand stedelijk en landelijk gebied.
De raadsleden kunnen in de 'raad debatteert' aangeven of zij nog iets missen of varianten uitgewerkt
willen zien. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen krijgen
eveneens de gelegenheid van de 60 % versie kennis te nemen en een eerste reactie te geven.

Beantwoorden raadsvragen verkeersveiligheid en leefbaarheid Rode Poort
De fractie van het CDA stelde vragen over de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Rode Poort.
Deze vragen gingen met name over vrachtverkeer, recente tellingen, een mogelijke verkeersdrempel
en extra parkeerplaatsen. Het college beantwoordt deze vragen.
Aanbesteding Wmo – trapliften
Gemeente is in het kader van de Wmo onder andere verantwoordelijk dat burgers zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen woning. Indien hier ondersteuning bij nodig is kan de
gemeente deze leveren in de vorm van een hulpmiddel. Als het verplaatsen in en om de woning een
belemmering is kan dit worden opgelost met een traplift. De gemeenten Altena, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Hoeksche Waard, Moerdijk, Rucphen, Woensdrecht en Zundert,
zijn van plan om de levering, plaatsing, onderhoud en verwijdering van trapliften gezamenlijk aan te
besteden. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Programma van
Eisen voor een Europese aanbesteding.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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WEEK 12
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ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

Dinsdag
17 maart

18.00

Ontmoeting met deelnemers Stekkie

Surpus Pluspunt

Burgemeester
De Vries
Wethouder
Vrolijk

Donderdag
19 maart

10.00

200-jarig bestaan Congregatie Zusters
van Franciscanessen van Etten

Zusters
Franciscanessen

Burgemeester
De Vries

Donderdag
19 maart

10.15 Openingswoord Kick-off E-waste race

Groep 8 van BS
De Springplank

Wethouder
Van Aert

Zaterdag
21 maart
Zondag
22 maart

10.00

13.00

Actie Nationale Opschoondag:
Zwerfafval ruimen

Etten-Leur
Centrum en
Noord

Wethouder
Van Aert

Opening jaarlijkse Lentefeest

Speeltuin De
Hoge Neer

Jeugdburgemeester
Danu en Wethouder
Vrolijk

