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Caerte van de
Vryeheydt Etten
terug aan de muur
De grote antieke landkaart ‘De Caerte van de
Vryeheydt Etten’ uit 1677 is in de afgelopen
weken in het Oude Raadhuis gerestaureerd.
Wethouders Kees van Aert en Martin van der
Bijl onthulden het gerestaureerde olieverfschilderij op 18 december. De landkaart hangt nu
weer in volle glorie in zijn lijst aan de muur. Het
kunstwerk heeft historische waarde voor de
gemeente Etten-Leur en is een uniek object in
Nederland. Daarom wilde de gemeente de landkaart graag behouden. Bij de onthulling van het
kunstwerk zijn de eerste exemplaren uitgereikt
van het boekje met de gelijknamige titel. Dit
boekje, geschreven door Maarten Bicknese en
Cor Kerstens, bevat achtergrondinformatie over
de landkaart en de restauratie daarvan.

Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit in Etten-Leur
Het Oranje Fonds verraste Wijkvereniging de Grient/Sanderbanken met een
Oranje Fonds Buurtcadeau ter waarde
van €3.000,-. In een buurt waar de
Straatprijs van de Nationale Postcode
Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds
een organisatie met een Buurtcadeau.
Zo hebben alle omwonenden langdurig
profijt van de Straatprijs.

Buurten zijn de haarvaten van de samenleving. Lokale organisaties, waarbij
buurtbewoners elkaar ontmoeten, zijn
van grote waarde voor de samenhang
en veiligheid in Nederland. Vandaar dat
het Oranje Fonds extra wil investeren in
de buurt. Het Buurtcadeau is hier een
voorbeeld van, maar ook Burendag en
het investeren in activiteiten en accommodaties.

Besluiten van b&w
•	
Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering Minima
Het college stelt de beleidsregel Collectieve zorgverzekering voor Minima
gemeente Etten-Leur vast. Het
Werkplein controleert achteraf, via
verkregen inkomensgegevens van de
Belastingdienst, of deelname aan de
collectieve zorgverzekering op basis
van het opgegeven inkomen correct
is. Maar sinds 2017 stelt de Belastingdienst geen inkomensgegevens

meer beschikbaar. Het alternatief
voor het aanleveren van inkomensgegevens is het Inlichtingenbureau. Gelet op deze wijziging van de controle
past het college de beleidsregel aan.

Op woensdag 19 december ontving
Wijkvereniging de Grient/Sanderbanken het Oranje Fonds Buurtcadeau.
Daar was de vereniging erg blij mee.
“Het buurtcadeau willen wij graag
besteden aan het opknappen van ons
gebouw. We gaan onder leiding van
kunstenaar Geoffrey Wijn met alle
vrijwilligers en bewoners uit de wijk
schilderijen maken. Het is de bedoe-

ling om het gebouw op te vrolijken en
dan een expositie te houden voor alle
buurtbewoners. Ook willen wij graag
een koffieochtend voor ouderen gaan
opzetten, 1 à 2 ochtenden per week.
Om zo eenzame ouderen uit hun huis te
krijgen. Tevens staat er op de agenda
om een meidenavond en een sportmiddag te gaan realiseren,” aldus Monica
Hofman van de wijkvereniging.

Vergadering welstandscommissie op 8 januari
Op dinsdag 8 januari 2019 is de vergadering van de welstandscommissie.
Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 7
januari ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda
kunt u vanaf 7 januari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite.
Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in
toelichtende zin, vindt u op onze website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle
onderwerpen > Plannen, bouwen en verbouwen > Welstand.

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

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaats Zandschel

Uitreiking subsidie aan Avoord
voor project SOCAV

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij op 18
december 2018 het bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt tot zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen
ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden op www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 26 december 2018

Op dinsdag 18 december reikte wethouder Martin van der Bijl een
subsidiebedrag van €50.000,- uit aan Avoord. Het college kende dit bedrag
aan de organisatie toe voor het project SOCAV (Spiegelen, Optimaliseren,
Compenseren en Aanleren van Vaardigheden). Dit project is gericht
op de ondersteuning van inwoners met (beginnende) dementie en hun
mantelzorgers. De gemeente Etten-Leur is een dementievriendelijke gemeente
en altijd op zoek naar manieren om dit verder te verbeteren. Dat is ook de wens
van de gemeenteraad. Het project SOCAV van Avoord is hierin een mooie stap.

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 plaatsen van zonnepanelen
op het zijdakvlak van de woning,
Lange Brugstraat 9
•	Het aanleggen van teelt ondersteunende voorzieningen, Lage
Klappenberg 5
•	Het oprichten van een woning,

Volg ons op

Hanekinderstraat 4B
Wet milieubeheer
•	Het mobiel breken bouw- en sloopafval, Triangeldreef 21
Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning
•	Het veranderen van de voorgevel,
Markt 87
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het wijzigen van de huidige vergunning brandveilig gebruik, Lage
Vaartkant 152
•	Het uitbreiden van de woning,
Koperwiek 6
•	Het plaatsen van een erfafscheiding met schuifpoort, Schuitvaartjaagpad 13
•	Het oprichten van een bedrijfspand,
Hoevenseweg 39D
•	Het omvormen van voormalige
agrarische percelen naar natuur,
Hellegatweg ongenummerd

Besluitenlijst van de
raadsvergadering van
17 december 2018

Afspraken huren,
wonen en leefbaarheid
voor 2019

De gemeenteraad heeft besloten
om
•	Een burgerlid voor de APB fractie
te benoemen
•	Het voorstel over de vaststelling
van de kaders voor het plangebied Couperuslaan 18 geamendeerd vast te stellen
•	De aanpassing van de kaders
voor Spoorzone Juvenaat vast te
stellen
•	De investeringen voor het project
Banakker/Nieuwe Nobelaer annuïtair af te schrijven in 50 jaar

Jaarlijks bespreken de gemeente,
de huurdersorganisatie en de
woningcorporatie de speerpunten
voor huren, wonen en leefbaarheid
in Etten-Leur. Deze punten worden
vastgelegd in de prestatieafspraken. Voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging Jan Kraan, Alwel
bestuurder Tonny van de Ven en
wethouder Jan Paantjes zetten op
vrijdag 21 december hun handtekening onder de afspraken voor 2019.
Zij gaan zich samen inspannen
voor betaalbaar huren, voldoende
huurhuizen en betrokkenheid bij
huurders in Etten-Leur. Meer informatie vindt u op www.etten-leur.nl
in de nieuwskolom.

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 17
december 2018 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.

Publiekszaken werkt
op afspraak vanaf 2019
Vanaf 1 januari 2019 kunt u alleen
nog op afspraak bij de gemeente
Etten-Leur terecht. Voor diensten
als het aanvragen van een paspoort
of een rijbewijs en het doorgeven
van een verhuizing maakt u een
afspraak via www.etten-leur.nl. Ook
blijft het mogelijk om telefonisch
een afspraak te maken via 14076.
Door te werken op afspraak kunnen
onze medewerkers u sneller en efficiënter helpen. Op de afgesproken
dag en tijd bent u dan veel sneller
aan de beurt.
Uitzondering
Op woensdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur is er alleen een vrije
inloop op het Stadskantoor van
de gemeente Etten-Leur. Op dit
moment kunt u zonder afspraak
binnenlopen.
Nieuwe openingstijden
De balie voor Publiekszaken is
voortaan ook op maandagavond
open. Vanaf 2019 zijn de openingstijden: maandag van 9.00 tot 16.00
uur en van 17.00 tot 20.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur. Binnen deze tijden kunt u
een afspraak inplannen.
Maandag 7 januari
Opgelet: op maandag 7 januari
gelden er gewijzigde openingstijden. U kunt dan op afspraak bij de
publieksbalies terecht van 10.30
tot 16.30 uur. Er is die dag geen
avondopenstelling.
Instructiefilmpje
Wilt u weten hoe u gemakkelijk
en snel online een afspraak kunt
maken? Kijk op www.etten-leur.
nl > Afspraak maken. Daar hebben
we voor u een instructiefilmpje geplaatst, dat u stap voor stap uitlegt
hoe het werkt.

www.etten-leur.nl

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

Collecterooster voor
januari en februari
2019
Collecte
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een
landelijk collecterooster op. Op dit
rooster staan stichtingen/instellingen met een CBF-keurmerk.
Het CBF geeft dit keurmerk af als
een stichting/instelling voldoet aan
een aantal criteria, die een oordeel
geven over de steunwaardigheid
van de instelling. De gemeente is
voor collectes gebonden aan het
collecterooster van het CBF. Naast
deze collecteweken is er een bepaald aantal weken waarin (lokale)
stichtingen/instellingen collectes
kunnen houden. Om in deze “vrije
periodes” te mogen collecteren,
moeten stichtingen/instellingen
een vergunning aanvragen bij de
gemeente.
In januari en februari 2019 zijn er
de volgende collecte- en vrije periodes in Etten-Leur:
6 t/m 12 januari
vrije periode
13 t/m 19 januari
vrije periode
20 t/m 26 januari
vrije periode
27 jan. t/m 2 feb.
Hersenstichting
3 t/m 9 februari
vrije periode
10 t/m 16 februari
vrije periode
17 t/m 23 februari
vrije periode
24 feb. t/m 2 maa.
Jantje Beton
Kledinginzameling
Het CBF wees de gemeenten in Nederland op praktijken van illegale
kledinginzameling. Deze inzamelingsacties vinden plaats zonder
gemeentelijke vergunning. Hoewel
dergelijke kledinginzamelingspraktijken (nog) niet in onze gemeente
zijn geconstateerd, willen we dit
toch onder uw aandacht brengen.
De volgende door het CBF positief
beoordeelde stichtingen zamelen
in 2019 in Etten-Leur kleding in:
Januari t/m maart:
Stichting Pandilla
Ontwikkelingshulp
April t/m juni: 			
Ronald McDonalds kinderfonds
Juli t/m september:		
Dierenbescherming
Oktober t/m december:
Spieren voor Spieren
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de
site van het CBF (www.cbf.nl).

Harm Alarm
op de weekmarkt
Wie heeft hem gespot? De mascotte van de wijkagenten,
BOA’s en buurtpreventie Etten-Leur, Harm Alarm, liep vorige
week rond op de weekmarkt. De partijen geven hiermee aandacht aan het thema ‘veiligheid in en rond het huis tijdens de
donkere dagen’. Bezoekers van de weekmarkt konden met
Harm Alarm op de foto. Ook burgemeester Miranda de Vries
nam een kijkje.
Tips voor inbraakpreventie
Tijdens de feestdagen vinden bijna twee keer zo veel inbraken plaats als in de rest van het jaar. Tref daarom de juiste
maatregelen. Hieronder een aantal tips:
Tip 1: Zorg dat er in de donkere uren licht bij u thuis brandt,
ook als u er niet bent.
Tip 2: Laat uw buren weten dat u afwezig bent en houd
samen een oogje in het zeil.
Tip 3: Meld verdachte situaties op 0900-8844 (geen spoed) of
112 (wanneer u werkelijk onraad ziet gebeuren).
Kijk voor meer informatie en tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Ondersteuning voor mensen Inzameling van kerstbomen
met een laag inkomen
De komende weken vertellen we u
meer over de verschillende regelingen die de gemeente aanbiedt voor
gezinnen met kinderen die rond
moeten komen van een laag inkomen.
Ook zijn alle regelingen te lezen op
onze website www.etten-leur.nl:
onder Inwoner > Alle onderwerpen >
Uitkering en inkomen.
Vakantieregeling
Kan uw kind door geldgebrek in de
vakantie niet deelnemen aan sociale
activiteiten? Dan kunt u gebruik ma-

ken van de vakantieregeling. Voor kinderen in de leeftijd 6 t/m 15 jaar kunt
u eenmaal per kalenderjaar een extra
vergoeding van maximaal €100,- per
kind krijgen voor de eigen bijdrage
aan een vakantieactiviteit. Denk aan
een kamp, kindervakantiewerk of een
uitstapje. Om de vakantieregeling aan
te vragen, haalt u een formulier bij
het Werkplein Hart van West-Brabant.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Werkplein via telefoonnummer 076 750 35 00, of u komt
langs op de Roosendaalseweg 4.

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2019
van het gemeentebestuur
Wij zijn trots op alle faciliteiten die wij hier in Etten-Leur hebben
en laten dit graag aan onze inwoners zien. Daarom houden we de
Nieuwjaarsreceptie dit jaar in het nieuwe zwembad De Banakker.
Alle inwoners van Etten-Leur zijn van harte welkom op maandag
7 januari van 19.00 - 20.30 uur in zwembad De Banakker. Tijdens
de Nieuwjaarsreceptie kunt u nieuwjaarswensen uitwisselen met
het college en de gemeenteraadsleden. Ook is er de mogelijkheid om tijdens de receptie kennis te maken met onze nieuwe
gemeentesecretaris Cor Smits. Wij hopen samen met inwoners
het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Van maandag 7 januari tot en met vrijdag 18 januari 2019 worden de
kerstbomen ingezameld. U kunt uw kerstboom aanbieden op de verzamelplaats, samen met uw afvalcontainer. In de even week biedt u de boom aan
samen met de GFT-container. In de oneven week samen met het restafval.
Ditzelfde geldt voor bewoners van appartementencomplexen. Zij kunnen hun kerstboom aanbieden op de dichtstbijzijnde verzamelplaats voor
mini-containers. De kerstbomen moeten vrij zijn van potten, plastic en
andere versierselen. Daarnaast kunt u de kerstbomen gratis afgeven bij de
Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg 5.

De negen populairste foto’s
van 2018
De decembermaand is bij uitstek de tijd om terug te kijken op wat er het
afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Ook de gemeente Etten-Leur kijkt graag
terug op een mooi 2018. Daarom stelden we ‘the best nine of 2018’ samen.
Dit zijn de negen afbeeldingen op de Instragram pagina van de gemeente, die
de meeste likes kregen het afgelopen jaar. Samen vormen deze foto’s een
vrolijk en vooral divers geheel. Evenementen, sfeerimpressies en het nieuwe
zwembad De Banakker zijn in de collage opgenomen. Het is een leuke manier
om nog één keer stil te staan bij 2018, voordat we allemaal knallend aan het
nieuwe jaar beginnen.
Ook in 2019 blijft de gemeente Etten-Leur actief op alle social media kanalen.
Naast Instagram kunt u ons volgen op onder andere Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube en Snapchat. Volgt u ons al?

Het gemeentebestuur van Etten-Leur

Vuurwerk – Regels en toezicht
Het is weer bijna zover: Oud & Nieuw.
Samen met vrienden en familie
gaan we knallend het nieuwe jaar in.
Helaas gebeuren er ieder jaar weer
ongelukken door het onzorgvuldig
afsteken van vuurwerk. Met name
illegaal vuurwerk kan persoonlijke
ellende geven.
Veilig vuurwerk afsteken
Dit jaar mag je vuurwerk kopen op
28, 29 en 31 december. Afsteken mag
alleen op 31 december van 18.00 uur
tot 1 januari 2.00 uur. Houd bij het
afsteken altijd rekening met mensen,

dieren en omringende bebouwing.
Maar let ook op jezelf. Voorkom
ongelukken door weigerend vuurwerk
niet opnieuw af te steken en hou
voldoende afstand. Als je je niet aan
de regels houdt, riskeer je een boete
of een doorverwijzing naar Bureau
Halt.
Deze dagen is er extra toezicht door
politie en BOA’s op het naleven van
de regels voor het afsteken van
vuurwerk. De BOA’s houden zowel in
uniform als in burger toezicht. Laten
we 2019 met elkaar goed en vooral
veilig beginnen!

De beste wensen voor 2019!

