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Ruim 7.500 sporters uit meer dan 190 landen streden van
14 tot en met 21 maart tegen elkaar tijdens de Special
Olympics World Games in Abu Dhabi. Tanja Baremans
en Rik Snepvangers kwamen in actie op de tennisbaan.
In het enkelspel won Tanja een gouden medaille. Rik
behaalde in het enkelspel een mooie 4e plaats. Op het
tennispark van TC Etten feliciteerde vanavond wethouder
Kees van Aert beide sporters met hun prestatie. Klasse!
Openingsartikel met foto Tanja en Rik gefeliciteerd!
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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.
Verordening tot 3e wijziging van de
Legesverordening Etten-Leur 2019

Seniorenbeurs Etten-Leur op 4 april
Voor al uw vragen over wonen, zorg
en financiën
In de Nieuwe Nobelaer wordt op donderdagmiddag 4 april de Seniorenbeurs Etten-Leur georganiseerd. Met

één bezoek aan deze beurs worden al
uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en financiën beantwoord. De toegang is gratis. Vanaf 13.30 uur bent
u van harte welkom bij de Nieuwe

Nobelaer, aan de Anna van Berchemlaan 2 in Etten-Leur. Om 14.00 uur
wordt de beurs officieel geopend. Op
de Seniorenbeurs kunt u presentaties bijwonen en de informatiemarkt

bezoeken. De beurs is geopend van
14.00 tot 18.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.centrumvoorwonenettenleur.nl/
seniorenbeurs.

Eventing Etten-Leur

Wat hoort in welke afvalbak?

Op 7 en 14 april vindt Eventing EttenLeur plaats. Voor dit evenement
zijn tijdelijke verkeersmaatregelen
getroffen:
7 en 14 april 2019 van 06.00 tot
20.00 uur
•	Het Schuitvaartjaagpad, de Blikken
en het Engelsstraatje zijn afgesloten voor alle verkeer. Alleen voet-

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-

gangers en hulpverleners mogen
daarvan wel gebruik maken;
•	Het is verboden om stil te staan
en te parkeren aan één kant in de
Zundertseweg (Oostzijde tussen
Blikken en Schuitvaartjaagpad).
De verkeersmaatregelen zijn met
borden aangegeven.

Gemeenteraad: annulering
raadsvergadering 8 april 2019
De voorzitter van de gemeenteraad maakt bekend dat de raadsvergadering ‘de raad besluit’ van maandagavond 8 april 2019 is geannuleerd omdat er voor die raadsvergadering geen onderwerpen ter besluitvorming
op de agenda staan. De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad
‘de raad luistert’ is gepland op maandagavond 6 mei 2019.

In de rij voor Kids Heroes
Er was weer van alles te beleven, zaterdag in het Winkelhart van Etten-Leur.
Zo was er een bijenmarkt waar je streekproducten kon kopen en waar je alles
te weten kon komen over het houden van bijen. Maar ook het evenement Kids
Heroes trok veel publiek. Je kon de YouTube sterren Sophie Milzink en Milan
Knol live zien of op de foto met superhelden Spiderman, Batman en Iron Man.

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.

Vergadering welstandscommissie
op 9 april
Op 9 april is de vergadering van de
welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor
deze vergadering ligt vanaf 8 april ter
inzage in het stadskantoor. De agenda
kunt u vanaf 8 april 12.00 uur ook vin-

den op de gemeentelijke website. Alle
informatie over de vergaderlocatie,
de vergadertijd en het spreekrecht
in toelichtende zin, kunt u vinden op
onze website.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart 2019
De gemeenteraad heeft besloten om
•	geheimhouding te bekrachtigen op een raadsbrief over een vaststellingsovereenkomst;
• De 3e wijziging van de legesverordening 2019 vast te stellen;
•	De concept brief aan de Provincie Noord-Brabant over de aanpak van groot
onderhoud van de N640 vast te stellen en als zodanig te versturen.
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 25 maart 2019 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.

Besluiten van b&w

Volg ons op

Collecterooster
april 2019
Collecterooster voor april 2019
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een
landelijk collecterooster op. De
hierop voorkomende stichtingen/
instellingen zijn in het bezit van
een CBF-keurmerk. Dit keurmerk
wordt afgegeven als aan een aantal
criteria wordt voldaan die een
oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. 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.
In april 2019 zijn de volgende
collecteperiodes in Etten-Leur:
•	31 maart t/m 6 april
Fonds gehandicaptensport
•	7 april t/m 13 april
Hartstichting
•	14 april t/m 20 april
Nationaal Fonds Kinderhulp
•	21 april t/m 27 april
Stichting Yellow Roses
•	28 april t/m 4 mei
Vrije periode
Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in
Nederland gewezen op praktijken
van illegale kledinginzameling. Die
inzamelingsacties vinden plaats
zonder gemeentelijke vergunning.
Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze
gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw
aandacht brengen.

• Energietransitie glastuinbouw
•	Beantwoorden raadsvragen PvdA overlast overnachtende chauffeurs Vosdonk
•	Toezegging aan de raad over afstelling verkeerslichten Liesbosweg Schoonhout
• Informatiebrief aan de raad over voortgang pilot jongerenmotivator
•	Raadsinformatiebrief toezegging gevolgen tarieven Collectieve
Zorgverzekering Minima
• Uitvoering motie webshop

De volgende door het CBF positief
beoordeelde stichtingen zullen
in 2019 in Etten-Leur kleding
inzamelen:
•	april-mei- juni
Ronald McDonalds kinderfonds
•	juli-augustus-september
Dierenbescherming
•	oktober-november-december
Maag Lever Darm stichting

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

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de
site van het CBF (www.cbf.nl).

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

