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Van Oers Marathon
Brabant

Prachtig weer voor de
deelnemers en toeschouwers
zondag bij de Van Oers
Marathon Brabant in
Etten-Leur. Het was weer
een geweldig loopevenement
met de 5 en 10 km, de halve
en hele marathon en de
familie- en bedrijvenloop!

Collecterooster voor
november en december 2018
Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van
het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over
waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden
gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren
dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de
gemeente. Op de gemeentelijke website leest u welke vergunningen
zijn afgegeven: Inwoner > alle onderwerpen > Nieuws en overheid >
nieuwsberichten.

Wijkspreekuren
Grient & Sanderbanken
Je bent welkom met jouw vragen,
wensen en ideeën over wonen,
veiligheid en leefbaarheid in
Grient & Sanderbanken tijdens
het wijkspreekuur. De wijkagent
Sjoerd Vink, Alwel, wijkwerker van
Surplus Welzijn, Linda Deckers, en
gemeentelijk wijkmanager Jessica
van Sluijs zijn er. Kom je alleen voor
een kopje koffie?

Ook dan ben je van harte welkom.
Waar ben je welkom?
We organiseren dit altijd op dinsdag,
1 x in de maand, in de Wijkhuiskamer
in de Brede School D’n Overkant aan
de Edward Poppelaan 18. We zien
je graag van 11.00 - 12.00 uur op 6
november, 4 december en 8 januari.

Kinderen hebben het voor het Deze week in het digitale
zeggen bij Speelplan Hoge Neer gemeenteblad
Vorige week ontving Wethouder Kees
van Aert de input voor het nog te
maken speelplan in wijk Hoge Neer.
Het speelplan wordt binnenkort
geactualiseerd. 23 kinderen van
BSO Boeffies en Bengeltjes gingen
hiervoor op stap in de wijk. In groepen
beoordeelden de kinderen alle
speelplekken, lieten weten wat er
echt stom is en hingen hun wensen
op in de wensboom.
Max (5 jaar) laat weten dat de ‘speelpaddestoelen’ echt niet meer kunnen.
“Ik wil daar een klimtoestel. Dat is
wel slim van mij, want dan kan ik
beter buitenspelen.” De wethouder

laat weten dat hij met de input van
deze kinderen aan de slag gaat.
Trampolines zijn favoriet. Al hing er
in de wensboom ook de wens van Isa
(4 jaar), die graag een roze kamer wil
hebben. Daar kan de wethouder niets
aan veranderen, maar papa en mama
misschien wel. Wethouder: “Dankzij
de input van de kinderen kunnen
we aan de slag gaan in de wijk.
Kinderparticipatie heet dat met een
moeilijk woord. Wat eigenlijk gewoon
wil zeggen dat kinderen het voor
het zeggen hebben bij het Speelplan
Hoge Neer.” De uitvoering van het
speelplan is gepland voor het voorjaar
van 2019.

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 voor- en achterzijde van de
woning, Tolhuislaan 74
•	het plaatsen van een
erfafscheiding, Dasseburcht 64
•	een tijdelijk nieuw te plaatsen
transformatorveld op een
hoogspanningsstation, Vossendaal
31
•	het vervangen van een voordeur
door een kunststof en het plaatsen
van dakisolatie en nieuwe
dakpannen,
Tolhuislaan 66
•	het kappen van een boom
	(Alnus Cordata), Beiaard ter hoogte
van huisnummer 155
•	het aanleggen van een nieuwe
in- en uitrit met duiker,
Donkerstraat 9

Verleende omgevingsvergunning
•	het plaatsen van een deur in de
buitengevel, Roosendaalseweg 4
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Tubahof 15
•	Het bouwen van 33
woningen, Maaslandsingel en
Kempenerrandweg ongenummerd
Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
•	Voor het wijzigen van de huidige
vergunning brandveilig gebruik,
Lage Vaartkant 152
Verlening beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een
erfafscheiding met schuifpoort,
Schuitvaartjaagpad 13
Verleende evenementenvergunning
•	Het evenement Cyclocross de
Kogelvanger, locatie Bosgebied de
Kogelvanger op 4 november 2018
en een nader te bepalen zondag in
november 2019 en 2020
Vastgesteld wijzigingsplan
Patiowoningen Langstraat,
Etten-Leur
Regeling Briefadres gemeente,
Etten-Leur 2018
Ontwerp bestemmingsplan
Hanekinderstraat 4, Etten-Leur

Besluiten
van b&w
• Vaststellen speelplan Hooghuis
•	Business Awards Baronie van
Breda 2019
•	Samenwerkingsverband
gladheidbestrijding Gemeente
Rucphen
	Het college stemt in met
continuering van het
samenwerkingsverband met
de gemeente Rucphen op het
gebied van gladheidbestrijding,
gedurende vijf kalenderjaren
vanaf 2018.

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

Ontwerp
bestemmingsplan Hanekinderstraat 4,
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
ter voldoening aan artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat tijdens de periode van 1
november tot en met 12 december
2018 voor iedereen ter inzage ligt
het ontwerp bestemmingsplan
‘Hanekinderstraat 4’ (NL.IMRO.0777
.0130HANEKINDERSTR4-2001)
met bijhorende onderzoeken.
Het ontwerpplan kan worden
ingezien in het stadskantoor,
Roosendaalseweg 4 te EttenLeur. Daarnaast is het ontwerp
bestemmingsplan raadpleegbaar
op de gemeentelijke website
www.etten-leur.nl onder
Plannen en (ver)bouwen
> Bestemmingsplannen >
Hanekinderstraat 4 en de landelijke
website: www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op adres of code).
Het ontwerp bestemmingsplan
‘Hanekinderstraat 4’ heeft
betrekking op een deel van
het perceel ten noorden van
de Hanekinderstraat 4. Het
bestemmingsplan voorziet in de
bouw van één vrijstaande woning
aan de Hanekinderstraat.
Gedurende de periode
van ter inzageligging kan
iedereen mondeling maar bij
voorkeur schriftelijk over het
ontwerp bestemmingsplan
“Hanekinderstraat 4’ een zienswijze
indienen bij de gemeenteraad
van Etten-Leur, postbus 10.100,
4870 GA Etten-Leur (o.v.v.
‘Zienswijze Hanekinderstraat 4’).
De zienswijze kan ook digitaal via
de gemeentelijke website worden
ingediend door gebruik te maken
van het webformulier ‘Zienswijze
indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/
Web_formulieren/In_productie/
Zienswijze_indienen)
Etten-Leur, 31 oktober 2018

De toezichthouders van de
gemeente Etten-Leur hebben
verschillende taken. Een van die
taken is de controle op strijdig
gebruik. Dit constateren de
toezichthouders zelf, maar vaak
komt het voor dat omwonenden een
klacht of verzoek om handhaving
indienen. Omdat we niet alles
tegelijk kunnen oppakken, kan het
gebeuren dat we pas na enige tijd
handhavend optreden. Ook al is het
gebruik eerder vastgesteld.
Wat is strijdig gebruik?
In bestemmingsplannen is
vastgelegd waarvoor gebouwen (en
gronden) gebruikt mogen worden.
Als bouwwerken of gronden anders
gebruikt worden, bijvoorbeeld je
woning als winkel of café, dan
spreken we over strijdig gebruik.
Hoe treden we op
Tegen strijdig gebruik treden wij
handhavend op. Als we handhavend
optreden, onderzoeken we eerst
of het gebruik legaliseerbaar
is. Kunnen wij een vergunning
verlenen? Na dit onderzoek krijgt
de overtreder van ons een brief
wat hij moet doen. Bijvoorbeeld
een vergunning aanvragen of het
strijdige gebruik staken. Doet de
overtreder dit niet, dan leggen wij
een handhavingsbesluit op.
Meer informatie daarover vindt u
op de gemeentelijke website onder
Plannen bouwen en verbouwen →
Handhaving.

Verkeersmaatregelen
Cyclocross de
Kogelvanger
Op 4 november 2018 vindt de
Cyclocross de Kogelvanger
plaats. Hiervoor zijn tijdelijke
verkeersmaatregelen getroffen.
Op 4 november 2018 van 07.00 tot
17.30 uur zijn de volgende wegen en
weggedeelten afgesloten voor alle
verkeer:
•	Hoge Bremberg, gedeelte tussen
de Zandspui en de Moerdijkse
Postbaan (de doorgang van
de Zandspui naar de Hoge
Bremberg en andersom blijft vrij
voor alle verkeer);
•	Moerdijkse Postbaan, gedeelte
tussen de Hoge Bremberg en de
Hellegatweg (de doorgang van
de Moerdijkse Postbaan naar de
Hellegatweg en andersom blijft
vrij voor alle verkeer);
•	Kogelvanger, gedeelte grenzend
aan het bosgebied.
De geslotenverklaring geldt
niet voor voetgangers en
hulpverleningsvoertuigen.
Er geldt een parkeerverbod voor
de weggedeelten:
•	Zandspui, gedeelte Hoge
Vaartkant - Hoge Bremberg
(beide zijden);
•	Hoge Bremberg, gedeelte
Zandspui - Oude Bremberg
(rechterzijde vanaf de Zandspui);
•	Moerdijkse Postbaan, gedeelte
Bouwlusstraatje - Hellegatweg
(linkerzijde vanaf de Hilsebaan).
De tijdelijke verkeersmaatregelen
zijn aangegeven met borden.

Beweegpunt
in Den Drempel
Wethouder Paantjens opende
beweegpunt ‘Den Drempel’
in activiteitencentrum Den
Drempel. Ontmoeten in West
staat samen met Etten-Leur
Actief voor u klaar om te
bewegen met senioren uit
de buurt. Dit is gratis. U bent
welkom in Den Drempel
aan de Papenstraat 47 in
Etten-Leur van 10.30 - 11.00
uur, op maandagochtend
in de even weken. Heeft u
vragen? Neem dan contact
op met Marian Roest via 0651413389.

Deel je ervaringen over
jeugdhulp!
Onze gemeente levert samen met
acht andere gemeenten* jeugdhulp
aan haar inwoners. We willen graag
weten hoe de jeugdhulp verder
verbeterd kan worden. Ook is het
belangrijk om te weten welke
zaken nu al goed gaan en zeker niet
moeten veranderen. De mening en
ervaringen van oud-cliënten en (hun)
ouders mogen hierin natuurlijk niet
ontbreken! We zijn heel benieuwd
naar de verhalen achter de cijfers.
Help mee!
Ben je tussen de 16-25 jaar? En
heb je in de periode 2015-2018
jeugdhulp ontvangen in West-Brabant
West*? Of heb je een kind dat in die
periode jeugdhulp ontvangen heeft?
Deel dan je ervaringen! Dat kan
tijdens een speciale bijeenkomst op
donderdag 15 november bij Laan 22
in Roosendaal. Kom je uit een van de

andere gemeenten naar Roosendaal?
Dan kun je een reiskostenvergoeding
krijgen.
Locatie, programma en aanmelden
Op donderdag 15 november 2018 van
19.00 uur tot 21.30 uur bij Laan 22 aan
de Laan van Brabant 22 in Roosendaal.
Scale Management Consultants
begeleidt het onderzoek namens
de gemeenten. Je kunt je bij hen
aanmelden voor de bijeenkomst via
www.scalemc.wixsite.com/help-mee
of een e-mail naar
participatie@scalemc.nl of door te
bellen met Aricia Ike op 06 - 55 555 667.

* West-Brabant West bestaat uit
de gemeenten: Bergen op Zoom,
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
Woensdrecht en Zundert.

Burgerpeiling
onder 5200 inwoners
Het gemeentebestuur van Etten-Leur houdt in de maand november
2018 een burgerpeiling. Daarbij wordt de mening van inwoners
gevraagd over de volgende thema’s: Woon- en leefomgeving, relatie
inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.
De komende burgerpeiling is onderdeel van het landelijke project
‘Waarstaatjegemeente.nl’. Met de deelname aan dit project wil het
gemeentebestuur op hoofdlijnen inzicht krijgen in
hoe tevreden inwoners zijn over de taken die de gemeente uitvoert en
kan het prestaties vergelijken met andere gemeenten.
De burgerpeiling wordt in de vorm van een steekproef uitgevoerd. 5200
inwoners worden rond 1 november met een brief uitgenodigd om mee
te werken aan het onderzoek. Zij kunnen dat doen door de vragenlijst
digitaal in te vullen op een daarvoor bestemde website die in de brief
is aangegeven. Het is ook mogelijk om de meegezonden vragenlijst
op papier in te vullen en terug te sturen. De inzendtermijn sluit op 1
december 2018. De resultaten van de burgerpeiling worden eind januari
2019 bekend gemaakt via de plaatselijke media en via de gemeentelijke
website. Ook zijn dan de uitkomsten te lezen op de website www.
waarstaatjegemeente.nl.

Ontwerp besluit vaststelling Griezelig en gezellig
hogere grenswaarden
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij op grond van de
Wet geluidhinder voornemens zijn
hogere grenswaarden voor het
verkeerlawaai vast te stellen voor
de bouw van één vrijstaande woning
aan de Hanekinderstraat 4. De
woning is opgenomen in het ontwerp
bestemmingsplan ’Hanekinderstraat
4’.
Het ontwerp besluit, het
aanvraagformulier en het akoestisch
onderzoek liggen gedurende de
periode 1 november tot en met
12 december 2018 voor iedereen
ter inzage in het Stadskantoor,
Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.
De stukken zijn ook in te zien via
de gemeentelijke website
www.etten-leur.nl onder Plannen en

(ver)bouwen > Bestemmingsplannen
> Hanekinderstraat 4 > algemeen.

Zaterdagavond hebben de
wijkverenigingen Centrum West en
Centrum Oost een Halloweenfeest
gehouden. Het was griezelig gezellig.
Reuze bedankt voor de organisatie!
Deze week zijn er nog mooie en
spannende halloweentochten in
de Etten-Leurse wijken. Zoals

vanavond (31 oktober) door EttenLeur Noord. Vrijdag 2 november
organiseert ook Kober kinderopvang
de jaarlijkse Halloweentocht samen
met wijkvereniging Hooghuis en
enthousiaste wijkbewoners. Kijk voor
meer informatie over de tochten in de
Etten-Leur City App.

Gedurende de periode van
terinzageligging kunnen
belanghebbenden schriftelijk of
mondeling, maar bij voorkeur
schriftelijk, een zienswijze over
het voornemen tot vaststelling van
hogere grenswaarden indienen bij
burgemeester en wethouders van
Etten-Leur (postbus 10.100, 4870 GA
Etten-Leur). De zienswijze kan ook
digitaal via de gemeentelijke website
worden ingediend door gebruik
te maken van het webformulier
‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/Web_
formulieren/In_productie/Zienswijze_
indienen)
Etten-Leur, 31 oktober 2018

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email info@etten-leur.nl
(algemene informatie)

Strijdig gebruik

Email info@afval3xbeter.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten
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
Wijkteam t (076) 502 40 30

