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Wie wor
van Etten-Leur?
De afgelopen weken kregen we verschillende sollicitaties binnen van
kinderen uit Etten-Leur, die graag jeugdburgemeester willen worden. In
totaal hadden we zestien kandidaten, stuk voor stuk enorm gemotiveerd
en vol goede ideeën voor de gemeente. Geïnteresseerde leerlingen uit
de bovenbouw van basisscholen in Etten-Leur konden tot 6 januari hun
sollicitatie sturen. Vorige week maakte burgemeester De Vries, samen
met Peter van der Wulp en Wim Voeten, de eerste selectie. Dat was nog
niet gemakkelijk! Toch is het hun gelukt om zes kandidaten te selecteren.
Vandaag (woensdag 16 januari) mogen zij op sollicitatiegesprek bij de
burgemeester komen. Na de gesprekken maakt de burgemeester meteen
bekend wie de jeugdburgemeester van de gemeente Etten-Leur wordt.
Houd onze social media pagina’s in de gaten voor de uitslag!

Ondersteuning voor mensen 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 >
Inwoner > Alle onderwerpen >

Uitkering en inkomen.
Tijdschriftenregeling
Kinderen leren veel door te lezen.
Maar niet iedereen heeft voldoende
geld om een abonnement op een
tijdschrift te nemen. Om kinderen
toch dezelfde mogelijkheden te geven

Het jaar 2018 in ruim
500 foto’s op Pinterest
Terugkijken op het jaar 2018 kunt u goed doen met de ruim 500 foto’s van
de gemeente Etten-Leur op Pinterest. U vindt de foto’s in het album EttenLeur 2018. Wilt u ook in 2019 geen enkele foto missen? Volg ons dan op
www.pinterest.com/gemettenleur. Er is natuurlijk al een begin gemaakt
met het fotoalbum voor 2019. Veel kijkplezier!

Regenboogvlag wappert
bij stadskantoor
Op vrijdag 11 januari wapperde de regenboogvlag bij het stadskantoor. Hiermee
steunde de gemeente Etten-Leur van harte de oproep van de gemeente
Weesp aan alle gemeenten, provincies en overheden om op 11 januari de
regenboogvlag te hijsen als collectief statement tegen de Nashvilleverklaring.
‘Omdat je natuurlijk mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wil,’ aldus
burgemeester Miranda de Vries.

als hun klasgenootjes en ze niet
buiten te sluiten, biedt de gemeente
Etten-Leur de tijdschriftenregeling.
Deze regeling vergoedt voor
schoolgaande kinderen de kosten van
een abonnement op de tijdschriften
Bobo, Okki, Wild van Freek en
National Geographic Junior.

Een aanvraag voor de tijdschriftenregeling doet u gelijktijdig met
een aanvraag voor de regeling
Maatschappelijke participatie. Zo
maakt u meteen van beide regelingen
gebruik. Kijk voor meer informatie en
de aanvraagmogelijkheid op
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl.

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaats
Nieuwe Kerkstraat
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat
zij bij besluit van 10 januari 2019
bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen.
Het verkeersbesluit ligt durende
zes weken na deze openbare

bekendmaking voor eenieder ter
inzage in het informatiecentrum
in het stadskantoor. Tevens is het
verkeersbesluit te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 16 januari 2019

Webcare-regels voor
gebruik social media van
gemeente Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur
beheert maar liefst negen social
mediakanalen. Van Twitter tot
LinkedIn, van Facebook tot Instagram
en van Pinterest tot WhatsApp. Met
al deze kanalen bereiken we op dit
moment ruim 16.000 personen. En
dat aantal groeit nog steeds iedere
dag. De gemeente zet de platformen
al enkele jaren in om te informeren
en reageren. Iedereen is van harte
welkom om op de social media een
vraag te stellen of een reactie te
geven. Maar het is wel belangrijk
dat dit gebeurt zonder een ander
te kwetsen of te beledigen. Om
ervoor te zorgen dat onze kanalen
op een prettige en respectvolle
manier worden gebruikt, stelden we
zogenaamde webcare-regels op.
Webcare-regels
Denk aan de volgende webcareregels wanneer u gebruik maakt van
de sociale media van de gemeente
Etten-Leur. Voldoet uw bericht niet
aan deze regels, dan kan het zijn
dat de webcareredactie u vraagt om
uw opmerking aan te passen of te
verwijderen.

•	Heb respect voor elkaars standpunt.
•	Vermijd het noemen van
medewerkers van de gemeente bij
naam in openbare reacties. U richt
zich namelijk tot de gemeente en
niet tot een medewerker. U kunt
wel een persoonlijke vraag stellen
via DM (Twitter) of Messenger
(Facebook). Op die manier krijgt u
persoonlijk antwoord.
•	Plaats geen commerciële
mededelingen, aanbiedingen of
reclame. Deze horen in de regel niet
thuis op de gemeentelijke social
media.
•	De voertaal op onze social
media is Nederlands. We vinden
het namelijk belangrijk dat de
berichten op onze social media
door iedereen begrepen en gevolgd
kunnen worden. Zodat iedereen
kan deelnemen aan de discussies
op onze platformen. In sommige
gevallen kan een bericht in het
Engels geplaatst worden.
Voor meer informatie over de social
mediakanalen van de gemeente
Etten-Leur kijkt u op www.etten-leur.
nl > Inwoner > Onze social media.

Besluiten
van b&w
•	Convenant 2019-2024
Dementienetwerk Breda e.o.
	Het college ondertekent
het convenant 2019-2024
Dementienetwerk Breda e.o. Het
Dementienetwerk werkt al vanaf
2009 vanuit een gezamenlijke
visie aan het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen
met dementie en hun naasten.
Dit convenant is de opvolger van
het convenant dat afliep op 31
december 2018.

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

Download de
Afvalwijzerapp
Wilt u gemakkelijk en snel
zien wanneer u welk afval kunt
aanbieden? Dat kan met de
Afvalwijzerapp. Daarnaast is het
mogelijk om vanuit de app een
reminder te ontvangen. Op die
manier herinnert de app u eraan
om uw restafval, gft, papier of
plastic afval buiten te zetten.
U kunt de Afvalwijzerapp gratis
downloaden in de App Store of
via Google Play. U kunt reminders
ook via de mail ontvangen.
Daarvoor meld u zich aan via
www.mijnafvalwijzer.nl. Zo kunt u
ook zonder smartphone of tablet
een herinnering krijgen.
Afvalroutes 2019
Heeft u liever een PDF-versie van
uw afvalroute in 2019? Deze kunt u
downloaden op www.afval3xbeter.nl
> Afvalwijzer. Op deze website kunt
u eveneens terugzoeken tot welke
afvalinzamelingsroute uw straat
behoort. Dat ziet u op het overzicht
van de routes per straat.

WhatsApp
uw gemeente
Sinds mei 2018 kunt u de gemeente
ook bereiken via WhatsApp.
Ons WhatsAppnummer is: 06
83081397. Sla dit nummer op in
uw contacten, bijvoorbeeld onder
de naam ‘Gemeente Etten-Leur’
en gebruik het als u een vraag aan
ons wilt stellen. Op werkdagen
tussen 9.00 en 17.00 uur geven we
zo snel mogelijk antwoord op uw
vraag. Natuurlijk kunt u daarnaast
gebruik blijven maken van één van
onze andere social media, zoals
Facebook of Instagram.

Volg ons op
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

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.
Verleende vergunning
•	Het verlenen van een
standplaatsvergunning voor
Spaanse churros, Raadhuisplein
van 2 t/m 4 maart 2019
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het verbouwen van de woning,
Achter de Vaart 5
•	Het plaatsen van een houten
overkapping, Maaslandsingel 2
•	Het vellen van 12 Italiaanse
populieren, achterzijde Edward
Poppelaan 8
•	Het vernieuwen van een
bloemenkiosk, Stationsplein 6
•	Het plaatsen van een dakkapel
op de voorgevel van de woning,
Vedelring 181
•	Het wijzigen van een
bedrijfsbestemming naar
een woonbestemming,
Pottenbakkerstraat 17
•	Het plaatsen van een kozijn
inclusief een draaideur met
kozijn, Kattestraat 42
•	Het vervangen van een luifel,
Rijksweg A58 2
Verleende omgevingsvergunning
•	Het wijzigen van het aanzicht van
de voordeur, Tolhuislaan 66
•	Het vellen van 12 Italiaanse
populieren, achterzijde Edward
Poppelaan 8
•	Het plaatsen van een ServiLocker
(medicijnkluis) bij een apotheek,
Markt 122
•	Het verrichten van
werkzaamheden aan
toegangswegen regionale
Keringen, Opperweg-Veerweg
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Schipperstraat 251
•	Het aanleggen van een redoute,
veerweg
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het verbouwen van een
bedrijfspand, Penningweg 6
•	Het uitbreiden van de bestaande
kantoren, Soevereinstraat 2
Wet milieubeheer 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Haansberg 88
•	Het veranderen van de inrichting,
Hagemuntweg 23
•	Het veranderen van de inrichting,
Nijverheidsweg 45
•	Het veranderen van de inrichting,
Zwartenbergseweg 23
•	Het veranderen van de inrichting,
Vossendaal 31
•	Het veranderen van de inrichting,
Zandspui 45
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To
bij Nieuwjaarsreceptie
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari in zwembad De Banakker hield
burgemeester Miranda de Vries een toespraak. Deze toespraak stond in
het teken van ‘samen’. Met alle aanwezigen blikte de burgemeester terug
op het afgelopen jaar en proostte op het nieuwe jaar. Zij sprak onder
andere de volgende woorden: ‘Samen kunnen we zorgen dat Etten-Leur
een fijne gemeente blijft. De kracht van ‘samen’ heb ik het afgelopen jaar
ervaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen ook in 2019 weer
zullen waarmaken.’ Wilt u de gehele toespraak nog eens nalezen? Dat kan
op www.etten-leur.nl > Bestuur > Alle onderwerpen > College van b&w.

Agenda van de raadsvergadering ‘De raad luistert’ en ‘De raad besluit’
op 21 januari 2019
Op maandag 21 januari is er
vanaf 19.00 uur een openbare
raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC
van het vergadercentrum. U kunt van
19.00 uur tot 19.30 uur informeel van
gedachten wisselen met de raads- en
burgerleden.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda voor de
raadsvergadering die avond staan de
volgende onderwerpen:
De raad luistert
•	Voorstel over het onderzoek van

de rekenkamercommissie WestBrabant naar handhaving
•	Voorstel over de vaststelling van
het afvalbeleid
De raad besluit
•	Voorstel over de verlenging van
de benoeming van wethouder J.
Paantjens ter tijdelijke vervanging
van wethouder van Hal
•	Voorstel over het opheffen van
geheimhouding
Gratis exemplaren van de agenda

Informatieavond N389
Presentatie plannen voor de
provinciale weg tussen Etten-Leur
en Zevenbergen
In februari 2018 organiseerde
de provincie Noord-Brabant een
avond, waarbij iedereen zijn of
haar problemen, wensen en ideeën
voor de N389 tussen Etten-Leur en
Zevenbergen kon inbrengen. Deze
informatie is verwerkt in een nieuw
plan voor de weg. De provincie wil
dit plan graag aan u presenteren
en is benieuwd naar uw mening. De
presentatie vindt plaats op dinsdag
12 februari 2019, om 19.30 uur
in De Turfvaart, Westpolderpad 6
in Etten-Leur. Na de presentatie
is er gelegenheid om met elkaar
van gedachten te wisselen over
de plannen. Alle opmerkingen en
suggesties worden verwerkt in een
(eventueel) aangepast plan.
Groot onderhoud in 2020
De provincie Noord-Brabant wil in
2020 groot onderhoud uitvoeren aan
de N389, de provinciale weg tussen

Etten-Leur en Zevenbergen. Dit
onderhoud moet ervoor zorgen dat de
weg weer minimaal 10 jaar goed kan
functioneren. Bij de plannen is niet
alleen gekeken naar de technische
staat van de weg en de meest actuele
richtlijnen. Er worden ook diverse
oplossingen voorgesteld voor de
problemen en aandachtspunten
die (voornamelijk) omwonenden
inbrachten in februari 2018. Deze
plannen presenteert de provincie
nu. Dit zijn nog niet de definitieve
plannen: de provincie betrekt uw
inbreng op 12 februari nog bij de
finale afronding van de plannen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de plannen
voor de N389 kunt u contact opnemen
met Jeroen van Bremen van de
provincie Noord-Brabant. Dat kan
per mail (jvbremen@brabant.nl) of
telefonisch (06-27745193).
Wij verwelkomen u graag
op 12 februari 2019.

van deze vergadering liggen in
het informatiecentrum in het
stadskantoor tot en met maandag 21
januari 2019. Ook kunt u de agenda
inzien in het informatiecentrum in
het stadskantoor en in de openbare
bibliotheek Etten-Leur, Anna van
Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen
en bijlagen van de raadsvergadering
vindt u op www.etten-leur.nl bij
Bestuur > Website gemeenteraad
(vervolgens in de kalender bij de
datum 21 januari op respectievelijk
’Raad luistert’ of ‘Raad besluit’
klikken).

Gratis beschermende kleding
voor verwijderen asbest
Bij het verwijderen van asbestdaken is het belangrijk dat u beschermende
kleding draagt. Bij de Milieustraat kunt u met een geldende sloopmelding
als particulier gratis plastic en beschermende kleding krijgen. Het
verstrekken van de beschermende kleding is tijdelijk, OP = OP!
Asbestdakenkaarten
Bent u benieuwd of u eigenaar bent van een asbestverdacht dak? Op de
asbestdakenkaarten van de gemeente Etten-Leur kunt u dit zelf opzoeken.
Deze kaarten vindt u op www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen, bouwen
en verbouwen > Asbest verwijderen en/of slopen. Hier vindt u ook meer
informatie over asbest, de wet- en regelgeving en over wat u kunt doen
als u een asbestverdacht dak blijkt te hebben. Vragen kunt u mailen naar
meldpuntasbest@etten-leur.nl.

Wat te doen als er dringend
doktershulp gewenst is?
Onder deze titel brengt de gemeente Etten-Leur elk jaar een informatieblad
uit namens de gezamenlijke huisartsen van Etten-Leur. Zo ook voor het
kalenderjaar 2019. Het informatieblad bevat de ongevallendienstregeling van
de huisartsen in de gemeente. Deze regeling geldt voor patiënten die niet uit
Etten-Leur komen, mensen waarvan de huisarts niet bekend is of personen
die dit niet meer kunnen mededelen. U vindt de regeling op www.etten-leur.
nl bij Inwoner > Alle onderwerpen > Veiligheid en hulpdiensten > Politie, BOA,
brandweer, dokter onder de naam ‘Ongevallendienst Etten-Leurse huisartsen
2019’. U kunt het document downloaden, printen en bewaren. Ook kunt u het
informatieblad ophalen in het stadskantoor.

Vooraankondiging bestemmingsplan
‘Van Bergenpark’, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
op grond van artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening bekend dat een
bestemmingsplan in voorbereiding is
voor de gronden gelegen tussen de
Vijfhuizenweg, Pastoor Binckstraat,
Leurse Branden, Lichttorenhoofd/
Van Bergenplein, achterzijde
percelen Lange Brugstraat 14 t/m
28, Kapelstraat, Kerkstraat en
Kasteellaan. Deze bekendmaking
betreft een vooraankondiging.
Naar aanleiding hiervan is het niet

mogelijk een reactie in te dienen.
Er liggen ook geen stukken ter
inzage. Ook is het niet mogelijk voor
onafhankelijke instanties om advies
uit te brengen over dit voornemen.
Via een afzonderlijke publicatie wordt
bekend gemaakt op welk moment
het bestemmingsplan ter inzage
wordt gelegd met de mogelijkheid om
reacties in te dienen. Omwonenden
en andere belanghebbenden krijgen
hierover persoonlijk bericht.
Etten-Leur, 16 januari 2019
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