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Vaststelling wijzigingsplan Haansberg 41
Het ontwerpplan Buitengebied, Haansberg 41 heeft ter inzage gelegen. Er is een zienswijze door een
omwonende ingediend. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het landschappelijke plan en
daarmee ook tot een wijziging van de planverbeelding. Het plan is gewijzigd vastgesteld door het
college en zal binnenkort opnieuw ter inzage gelegd worden voor het vervolg van de procedure.
Nota Integraal armoede- en schuldenbeleid
De6 werken binnen het Sociaal Domein intensief samen. Met name sinds de decentralisatie en de
oprichting van het Werkplein Hart van West-Brabant. Dat zijn de gemeenten Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). Ook op het gebied van armoedebeleid is
de samenwerking intensiever geworden, maar een regionaal afgestemd beleid was er nog niet.
Inmiddels is dit in samenspraak opgesteld en deze nota moet ervoor moet zorgen dat armoede en de
effecten daarvan onder inwoners beter te bestrijden zijn. Het college vraagt de raad deze nota vast
te stellen in haar raadsvergadering in mei.
Concept masterplan van Gogh Nationaal Park
Het college staat positief tegenover het Concept Masterplan Van Gogh Nationaal Park Brabant en
met het indienen van de aanvraag door de provincie Noord-Brabant. Het college wil graag verder
met de samenwerking als het gaat om Van Gogh in Brabant, na het verkrijgen van de status van
nationaal park. Ons college gaat op dit moment geen verplichting aan voor de structurele
partnerbijdrage. De besluitvorming hierover zal namelijk plaatsvinden tijdens de Kadernota.
Vraag geclusterd wonen
In de vergadering van 9 maart heeft de raad een vraag gesteld, bij de behandeling van de kaders voor
de Kloostervelden. Het college geeft antwoord op de vraag of er in het woonprogramma is gedacht
aan geclusterd wonen. Onder de term geclusterd wonen wordt in de regel wonen met zorg bedoeld
voor bepaalde doelgroepen, met name ouderen.
Voorstel tot aanpassing beleid aanwijzing buitengewoon ambtenaar en trouwlocaties
De behoefte van bruidsparen is in de loop van de tijd verandert. Zij willen graag zelf de regie in
handen houden wat betreft de trouwlocatie en de BABS. De wens om de speciale dag persoonlijker
te maken is in de loop van de tijd gegroeid. Hieruit is de trend ontstaan om soepeler om te gaan met
regelgeving op dit gebied.
Verkeersveiligheid Burchtplein en kruising Markt - Oude Bredaseweg
In oktober 2018 stelde de fractie van het APB ons vragen over de verkeersveiligheid rondom het
Burchtplein. Ook over de verkeersveiligheid op het Raadhuisplein en bij het terras op de hoek Markt Raadhuisplein werden vragen gesteld. We onderzochten de verkeersveiligheid op deze drie locaties.
Hierover spraken we met een aantal ondernemers. Zowel op het Burchtplein als op de hoek Markt Oude Bredaseweg nemen we maatregelen.
Vaststellen beheerplan sportvelden en gymnastiekinventaris 2020-2040
Voor zowel de sportvelden als de gymnastiekinventaris hanteert de gemeente een planmatig
onderhoudssysteem. Aan de onderhoudsplanning is een voorziening gekoppeld waaruit het
noodzakelijk onderhoud en vervangingen worden betaald. Op advies van de accountant en de
commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden deze onderhoudsplannen periodiek
bekeken en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Het college biedt het onderhoudsplan voor
sportvelden en gymnastiekinventaris 2020-2040 ter vaststelling aan, aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan 'Banakkerstraat, 4Heemskinderen' en welstandscriteria
Het ontwerpbestemmingsplan 'Banakkerstraat, 4Heemskinderen' en de bijbehorende ontwerpwelstandscriteria hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties ingediend. Daarom wordt
voorgesteld om het bestemmingsplan en de welstandscriteria ongewijzigd vast te stellen. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel 14 woningen te bouwen. Daarnaast is er
ruimte voor parkeren en groen.
Ondernemerspeiling
Eind 2018 is de Ondernemerspeiling uitgezet onder alle ondernemers in Etten-Leur. De
ondernemerspeiling is een standaardvragenlijst die opgesteld is door het VNG. Nadat de peiling is
afgenomen, hebben we samen met ondernemers in verschillende sessies verbeterpunten en
concrete acties geformuleerd. In dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de
vervolgaanpak van de Ondernemerspeiling en daarbij zoveel mogelijk aan de sluiten op bestaande
ontwikkelingen, zodat we elkaar als gemeente en ondernemers versterken.

Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 'Menmoerhoeve Zundertseweg 6666a' gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt volledige horeca in het
natuurstudiecentrum en het gebruik van een schapenweide als (overloop)parkeervoorziening
mogelijk. Daarnaast zijn enkele eerder verleende toestemmingen verwerkt in het bestemmingsplan.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen waarbij iedereen in de
gelegenheid is gesteld om een zienswijze in te dienen. Daar is geen gebruik van gemaakt. Het plan
wordt voorgelegd aan de raad.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.

