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Op PlayAdvisor.co/etten-leur vind je alle toffe speel- en sportplekken van
Etten-Leur! Spelen kan altijd en dichterbij huis dan je denkt. Op PlayAdvisor ontdekken de kinderen de ideale plek voor een uurtje rennen en springen, een middag uitzwaaien of urenlang speelplezier. Spelen is gezellig,
gezond en gratis!

Caravan niet langer dan drie dagen in de straat
Het leidt vaak tot kleinere of grotere
irritatie in de buurt, wanneer
caravans, campers, vouw- en
aanhangwagens gedurende langere
tijd in woonstraten geparkeerd
staan. Zeker in straten waar de
parkeerdruk hoog is. Ook hopen
zwerfvuil en onkruid zich er onder

op, omdat de gemeentelijke veeg- en
borstelmachines hun werk niet goed
kunnen doen.
We brengen de regels voor het
parkeren van caravans, campers,
vouwwagens, aanhangwagens graag
nog een keer onder uw aandacht.

In de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) staat dat het niet is
toegestaan om bijvoorbeeld caravans,
campers en vouwwagens, maar ook
andere (aanhang)wagens, langer
dan 3 achtereenvolgende dagen te
parkeren op de openbare weg. Dit
wordt als een redelijke termijn gezien

om een caravan, camper, vouw- of
aanhangwagen in te richten voor
een vakantie of, na terugkomst,
weer klaar te maken voor de stalling.
Hou rekening met elkaar en met
de parkeerdruk in de straat.
Dat is fijn voor iedereen.
Goede vakantie!

Er is van alles te doen in Etten-Leur voor jou deze zomervakantie
Op de website van de brede
scholen vind je leuke, toffe, sportieve
en creatieve activiteiten waar je aan
mee kunt doen tijdens de vakantie.
Veel verenigingen en organisaties
is het samen gelukt om, ondanks
de gekke tijd waar we in zitten, een
supermooi programma te maken.
Doe je mee?

Een greep uit het aanbod
Een extra zomereditie Steetleague,
Waterspellen, Judo, longboarden,
kinderatelier en nog veel meer.
Check de website www.bredescholen
etten-leur.nl voor het hele aanbod.
De zomeractiviteiten zijn te herkennen aan een vrolijk zonnetje.

Kosten?
Aan veel activiteiten kun je gratis
deelnemen. Met hulp van een sponsor
(de eigenaar van Loods 11) zijn de
kosten voor de zomeractiviteiten
met een eigen bijdrage extra laag,
namelijk maximaal € 2,- per activiteit.
Inschrijven
Je kunt je inschrijven voor de
activiteit die je leuk vindt op

www.bredescholenetten-leur.nl.
Schrijf je op tijd in, want vol=vol!
Let op: alleen als je je aanmeldt via
de website, kun je deelnemen aan
de activiteit.
Vragen?
Heb je een vraag over de
zomeractiviteiten, stel die via
naschoolse.activiteiten@surplus.nl.
Een mooie zomer gewenst!

Reclameborden en uitstallingen
Maak het inbrekers niet te makkelijk
openbare ruimte
Gemeente Etten-Leur heeft het
beleid aangepast voor uitstallingen en
losse reclameborden in de openbare
ruimte. We merken dat er steeds meer
(verschillende) uitstallingen worden
geplaatst op verschillende plekken in
het openbaar gebied. Hierdoor komt
op sommige plaatsen de veiligheid
in het gedrang en zijn de wegen niet

goed bereikbaar voor de hulpdiensten.
Ook zorgen ongeordend geplaatste
uitstallingen voor een verrommeling
van het straatbeeld. Meer weten over
de wijziging? Lees dan de regels en afspraken op de gemeentelijke website:
Ondernemer > Winkels, weekmarkt en
Horeca > Regels plaatsen uitstallingen
openbare plaatsen Etten-Leur 2020.

Stel je vraag via WhatsApp

Je kunt Gemeente Etten-Leur ook bereiken via Whatsapp. Ons Whatsappnummer is: 06 83081397. Sla dit nummer op in je contacten onder
bijvoorbeeld ‘Gemeente Etten-Leur’ en gebruik het als je een vraag aan
ons wilt stellen. Op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur geven we zo snel
mogelijk antwoord op jouw vraag. Natuurlijk kun je ook gebruik blijven
maken van één van onze andere social media: van Facebook tot Twitter en
van LinkedIn tot Instagram.

Besluiten van b&w
•	Duurzaamheidslening TC Etten
Zonnepanelen en reparatie veldverlichting
Het college heeft besloten een duurzaamheidslening te verstrekken aan
Tennisclub Etten voor zonnepanelen
en de reparatie van de LED veldverlichting.
• Duurzaamheidslening KV Focus
Het college heeft besloten een
duurzaamheidslening te verstrekken
aan Korfbalvereniging Focus voor
zonnepanelen en een HR ketel.
•	Beantwoording raadsbrief Ons
Etten-Leur reclame-inkomsten
In de laatste raadsbrief over de
reclame-inkomsten informeerde het
college de raad over de voortgang

Volg ons op

van de gesprekken over de reclameinkomsten. In het najaar pakken we
de gesprekken met de ondernemers
opnieuw op en bekijken dan bijvoorbeeld of een wijziging van de verdeelsleutel ons nieuwe inzichten brengt.
De gesprekken vinden plaats in het
najaar door de omstandigheden en de
gevolgen van COVID-19.
•	Vaststelling bestemmingsplan
Loon- en grondwerkbedrijf de Regt
• Jaarverslag 2019 Alwel

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

Gaat u deze zomer op vakantie of
lekker een dagje weg? Probeer een
inbraak in uw woning te voorkomen, want inbrekers gaan niet met
vakantie.

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open
met het mooie weer. Een inbreker kan
dan eenvoudig uw huis binnenkomen.
Leg geen kostbare spullen in het zicht
en sluit de deuren en ramen goed af
als u een dag op pad gaat. Maar ook
als u maar heel even naar de buren
gaat, een boodschap doen of boven
bent. Kies er dan voor om alles af te
sluiten. Geef inbrekers geen kans.
Op vakantie? Licht de buren in!
Uw vertrouwde buren kunnen u
helpen om een oogje in het zeil
te houden en om de woning een
bewoonde indruk te geven. Dit kan
door de post weg te halen, de planten
water te geven, hun auto eens op de

oprit te zetten, de gordijnen af en toe
te sluiten en weer te openen.
Bel 112 bij een verdachte situatie
Vertel uw buren dat ze bij een
verdachte situatie direct de politie
bellen via telefoonnummer 112.
Denk bijvoorbeeld aan glasgerinkel
of gestommel in uw huis terwijl u er
niet bent. Of bij het zien van onbekende personen in uw tuin of bij uw
voordeur. Snel alarm slaan betekent
een grotere kans om de inbrekers te
pakken.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Goede sloten en het oplettende gedrag van uzelf en uw buren, kan voor
wel 90 procent minder kans op een
inbraak zorgen. De erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)- bedrijven die door het hele land zijn
gevestigd, geven u graag deskundig
advies over goed hang- en sluitwerk.
Kijk op www.politiekeurmerk.nl.
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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 een dakkapel,
Aart van der Leeuwstraat 2
•	Het spannen van een
schaduwdoek in de tuin, Johan
van Oldenbarneveltlaan 38
•	Het verbouwen van de woning,
Hoevenseweg 22
•	Het realiseren van een dakterras,
Markt 92
•	Het realiseren van zorgappartementen, Klompenmakerstraat
ongenummerd
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het huisvesten van maximaal 6
individuele personen in de bestaande woning, Brederolaan 14
•	Het vergroten van de bestaande
woning, Schutsgildelaan 10
•	Het realiseren van twee
dakkapellen, Cimbaalhof 173
•	Het realiseren van twee dak
opbouwen op de bestaande
woning, Muldersweg 94
•	het huisvesten van maximaal
6 individuele personen in de
bestaande woning, Cimbaalhof 38
•	Het uitbreiden van de woning,
Marijkeplein 2
•	Het plaatsen van 20 zonnepanelen op de achterkant van het
woonhuis en het zuidoostelijk
dak van het bijgebouw, Oude
Bredaseweg 10
•	Het exploiteren van een arcade
speelhal in het bestaande pand,
Bisschopsmolenstraat 46
•	Het bouwen van een teelt ondersteunde kas, Brakkenstraat 27
Beslissing op de Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan
Kloostervelden
•	Plan Kloostervelden, herontwikkeling voormalig houtproductiebos van het voormalig
kloostercomplex Withof
Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
•	Het veranderen van de inrichting
Brakkenstraat 27
Melding uitweg
•	Het wijzigen van een uitweg
van Mon Plaisir 59 naar de Mon
Plaisir

Verleende omgevingsvergunning kappen van 1 boom
Attelatekenseweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben verleend.
Verzenddatum besluit: 15 juli 2020
Intern kenmerk: 2020OG0339-01
Omschrijving project: Het kappen van 1 beukenboom
Locatie: Attelakenseweg ten hoogte van huisnummer 10b
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na
de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager)

tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht
aan college van burgemeester en wethouders van EttenLeur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. In dat geval kan
op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90.006, 4800 PA Breda, ook worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het indienen
van het verzoek wordt griffierecht geheven.
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Email via www.etten-leur.nl Email afvalinzameling@etten-leur.nl Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 073-6812821 (24/7)

Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
t 14076
Elz t (076) 502 40 25

