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Speedy jaar
45

Deze week in
het digitale
gemeenteblad

Dit jaar viert de Etten-Leurse motorclub Speedy Gonzales het
45-jarig bestaan. Het hele jaar staat in het teken van dit jubileum en
er worden verschillende activiteiten gehouden. Afgelopen zondag
was het jubileumevenement op de Markt. Meer dan 80 motorrijders
verzamelden zich voor het Oude Raadhuis en vertrokken voor een
mooie rit in de omgeving.

Werkzaamheden aansluiting Lichttorenhoofd en Kloosterlaan vanaf 10 april
Vanaf woensdag 10 april starten
de werkzaamheden ter hoogte van
de aansluiting Lichttorenhoofd
en Kloosterlaan. Het werk
wordt in één fase uitgevoerd.
Zodra het Lichttorenhoofd klaar
is zal deze straat weer open
gaan voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden aan de

Kloosterlaan gaan dan nog even
door. De verwachting is dat de
werkzaamheden op vrijdag 3 mei
klaar zijn. Uiteraard is dit afhankelijk
van het weer. Aan de inrichting van
de straten wordt niets gewijzigd. Het
verkeer wordt via een omleidingroute
omgeleid.

Meest actuele informatie/tijdelijke
bushaltes
Op de gemeentelijke website (bij Werk
aan de weg en straatafsluitingen >
Lichttorenhoofd en Kloosterlaan)
zal doorlopend de meest actuele
informatie te vinden zijn. Als het
Lichttorenhoofd is afgesloten, dan
rijden de buurtbuslijnen 215-216

in de richting van Prinsenbeek via
de Kapelstraat en de Kasteelllaan.
De halte Vijfhuizenweg vervalt
dan voor deze lijnen. Reizigers
worden naar de halte op het Van
Bergenplein verwezen. De halte aan
de Vijfhuizenweg blijft wel in gebruik
voor lijn 316.

Afbouw wijk Schoenmakershoek Bijeenkomst resultaten
Aan de noordoostkant van de wijk
Schoenmakershoek ligt ongeveer 3,5
hectare grond braak. Het gaat om
gronden aan de west- en oostzijde
van de Busschieterslaan, de noorden zuidzijde van de Kapiteinstraat, de
oostzijde van de Zilverdragerstraat
en de westzijde van de Donkerstraat.
De gemeente wil hier ongeveer zestig
woningen gaan bouwen (vrijstaande,
geschakelde en rijwoningen). Dit is
alleen mogelijk als de gemeenteraad
instemt met het afwijken van de
standaardnorm voor geurhinder.
Burgemeester en wethouders bieden
gelegenheid om over dit voornemen
een zienswijze kenbaar te maken
(zie aparte bekendmaking ontwerp
geurgebiedsvisie).

Tegelijk kan iedereen een reactie
geven op het ontwerp plan voor
de bouw van de woningen.
U vindt daarover informatie op de
gemeentelijke website:
www.etten-leur.nl > Plannen en
(ver)bouwen> Bestemmingsplannen > Schoenmakershoek-Oost.
De informatie kunt u in de periode
van 28 maart tot en met 8 mei ook
inzien in de hal van het Stadskantoor.
Gedurende de termijn van zes weken
kunnen mondelinge of schriftelijke
zienswijzen worden ingediend bij
burgemeester en wethouders,
postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Etten-Leur, 27 maart 2019

Wat hoort in welke afvalbak?
Waar laat je een yoghurtpak? En een pizzadoos, een spaarlamp of je
oude spijkerbroek? Door goed te scheiden houd je minder restafval
over in de container. Maar het is lastig om voor al je afval te weten en
te onthouden waar je dit het beste kunt lasten. Daarom staan nu in de
Afvalwijzer-app handige rijtjes met wel/niet informatie. Klik daarvoor in
het menu op ‘scheidingsinformatie’ en bovenaan zie je alle soorten afval
staan. Natuurlijk lees je deze informatie ook op de website afval3xbeter.
nl. De komende weken zie je deze rijtjes ook samengevat op deze
Bodepagina.

Veel opschoonacties in Etten-Leur
Op 23 maart was alweer de 17e editie van de Landelijke Opschoondag. Samen
staken we de handen uit de mouwen voor een schone buurt. Natuurlijk waren
er ook in Etten-Leur veel opschoonacties. Bij XEL aan het Stationplein was het
zwerfafvalteam bezig met opruimen. Alle vrijwilligers en deelnemers bedankt!

Volg ons op

Ondernemerspeiling
Eind november 2018 bent u
uitgenodigd om deel te nemen aan de
Ondernemerspeiling. In deze peiling
werd gevraagd wat u vindt van onze
dienstverlening. Gemeente EttenLeur nodigt u graag uit voor een
bijeenkomst waarin de resultaten van
de peiling centraal staan.
Bent u erbij?
Als ondernemer bent u van groot
belang voor onze gemeente! Op
woensdagavond 10 april is er een
bijeenkomst waar de resultaten van
de peiling worden gepresenteerd
door het onderzoeksbureau SCC
Consultancy. Het tweede deel van
de avond gaan we met u in gesprek.
Per thema zijn vanuit het onderzoek
mogelijke verbeterpunten in beeld
gebracht. Wat we van u willen weten
is waar u als ondernemer de prioriteit
wil leggen. Wat is voor u belangrijk en

heeft u suggesties om tot verbetering
te komen?
Hoe ziet het programma eruit?
Vanaf 19.00 uur inloop en om 19.30
uur start de presentatie met de
resultaten van de peiling. Om 20.30
uur gaan we samen in gesprek en aan
de slag! We eindigen de avond rond
21.30 uur met een afsluitende borrel.
Meldt u aan!
De bijeenkomst vindt plaats op 10
april in het Munnikenheide College,
Trivium 60 te Etten-Leur. Laat
uiterlijk voor 3 april weten of u bij de
bijeenkomst aanwezig bent. Dit kan
door het sturen van een e-mail naar
Jamie Roks via Jamie.roks@ettenleur.nl. Voor meer informatie kunt u
ook bij haar terecht. Wij hopen u te
zien op 10 april en kijken uit naar uw
komst!

Inspraak ontwerp geurverordening
en geurgebiedsvisie, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat de ontwerp
geurverordening en geurgebiedsvisie
vanaf donderdag 28 maart tot en
met woensdag 8 mei 2019 ter inzage
liggen.
Waar gaan de geurverordening en
geurgebiedsvisie over?
Sinds 2007 is de Wet geurhinder
en veehouderij (Wgv) van kracht.
Deze wet biedt gemeenten,
binnen een wettelijk vastgestelde
bandbreedte, de beleidsvrijheid om
zelf geurnormen en afstanden vast
te stellen. Als een gemeente geen
eigen normen of afstanden vaststelt,
gelden de standaardnormen en
afstanden uit de wet. Uit onderzoek
blijkt dat bij de meeste bedrijven
deze standaardnormen en afstanden
voldoen. De gemeente Etten-Leur
overweegt voor één locatie gebruik
te maken van de beleidsvrijheid die
de wet biedt en een eigen keuze
te maken met betrekking tot de
bescherming van geurgevoelige
objecten tegen geur uit stallen van de
veehouderij aan de Donkerstraat 29.

Op deze wijze wordt de afbouw van
de wijk Schoenmakershoek mogelijk.
De resultaten van het onderzoek
zijn opgenomen in de ontwerp
geurgebiedsvisie. Deze visie vormt
de basis voor de regels in de ontwerp
geurverordening.
Waar kunt u het ontwerp
geurverordening en
geurgebiedsvisie inzien?
Beide stukken kunt inzien in
de hal van het Stadskantoor,
Roosendaalseweg 4 of via de
gemeentelijke website:
www.etten-leur.nl> Plannen en (ver)bouwen> Duurzaamheid> Geurhinder.
Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 9 mei 2019
kunt u als inwoner van de gemeente
Etten-Leur of als belanghebbende
schriftelijk (niet per e-mail) of
mondeling een inspraakreactie
indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 10.100, 4870 GA
Etten-Leur.
Etten-Leur, 27 maart 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.
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het vervangen van de
kapconstructie en het plaatsen
van 2 dakkapellen en 3
dakramen, Lage Bremberg 14
•	Het vervangen van
handelsreclame, Anna van
Berchemlaan 2
•	Het oprichten van 53 woningen,
De Streek
•	Het plaatsen van een
erfafscheiding, Achtersteven 94
Verleende omgevingsvergunning
•	Het huisvesten van personen,
Esdoornstraat 15
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van
de woning, Roosendaalseweg 21
•	Het plaatsen van een
gevelreclamebord, Spoorlaan 21
•	Het veranderen van een bestaand
kozijn naar een nieuw kozijn,
woonkamer en slaapkamer
aan de voorzijde van de woning,
Cederstraat 30
•	Het verbouwen van de woning,
Achter de Vaart 5
Verleende vergunning
•	Verleende horecaexploitatievergunning en
drank- en horecavergunning,
Stationsplein 25 voor de
exploitatie van een koffiebar met
ontbijt en lunch.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het inrichten van een
bestaand opslagmagazijn,
Oude Kerkstraat 8
Wet Milieubeheer 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Ambachtlaan 23
Activiteitenbesluit; betreffende het
stellen van maatwerkschriften
•	Maatwerkvoorschriften
bodembescherming,
Zwartenbergseweg 23
•	Maatwerkvoorschriften
afvalwater ivm grondsanering,
Brabantlaan ong.
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een uitweg
naar Bisschopsmolenstraat 199
Bekendmaking Inspraak
ontwerp geurverordening en
geurgebiedsvisie, Etten-Leur

Besluiten van b&w
•	Wijziging Gemeenschappelijke
regeling ICT Samenwerking
West-Brabant-West/ Toetreden
Werkplein
• Drainage speelveld Zilvermeeuw
•	Onderhoudswerkzaamheden
Malbodestraat,
Hondschotestraat, Terwaanstraat
en Duinkerkelaan
•	Vaststellen Actualisatie
Speelplan Hoge Neerstraat
•	DAEB Besluit en
Subsidiebeschikking Surplus
Welzijn

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

www.etten-leur.nl
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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
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