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Deze week
in het digitale
gemeenteblad

Op 11 oktober, op internationale Coming Out-dag, hees Gemeente EttenLeur de regenboogvlag. Burgemeester Miranda de Vries en wethouder
Kees van Aert waren hierbij aanwezig.
Op deze dag wordt er over de hele wereld aandacht gevraagd voor de
acceptatie van diversiteit. Ook staat de boodschap centraal dat iedereen
het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en
sociaal veilig voelt. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in
de sport, in eigen sociale kring of waar dan ook. De regenboogvlag
symboliseert dit motto speciaal voor de LHBTI-gemeenschap, maar in
feite geldt de boodschap voor iedereen in onze maatschappij.

Agenda van de raadsvergadering ‘de raad luistert’ op 18 oktober 2021
Op maandag 18 oktober is er
’s avonds vanaf 19.30 uur een
openbare raadsvergadering. Deze
vergadering houden we digitaal. Dit
omdat afgelopen anderhalf jaar bleek
dat deze vorm van vergaderen door
belangstellenden als het meest

laagdrempelig werd ervaren.
Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
•	Raadsvoorstel aanpassing
speelautomatenhal verordening
•	Gedachtewisseling inzet mensen

Maak kennis met onze
trouwambtenaren
Op ons Trouwportaal kun je alle informatie vinden over trouwen in Etten-Leur.
Waaronder ook de nieuwe filmpjes waarmee de Trouwambtenaren van EttenLeur zich aan jullie voorstellen. De Trouwambtenaren hebben zelf een locatie
uitgezocht en hun eigen tekst bedacht. Zo is ieder filmpje uniek en persoonlijk
en kun je een Trouwambtenaar uitkiezen die het beste bij jullie past! Bekijk de
voorstelfilmpjes hier: https://trouweninetten-leur.nl/trouwambtenaar

Prijsuitreiking verkeersdoolhof
Vrijdag reikte wethouder Kees van Aert, samen met de lokale afdeling van
VVN, de prijzen uit van het gehouden Verkeersdoolhof. Alle 300 leerlingen
van de acht deelnemende basisscholen, hebben de verkeersregels woensdag
goed kunnen oefenen want in april doen de leerlingen mee aan het echte
verkeersexamen. Het oefenen deden ze in het Vogelaarpark waar een speciaal
verkeersdoolhof geplaatst was met verkeersborden en verkeerslichten. Zo
brachten de deelnemers hun kennis over het verkeer en over de verkeersregels in de praktijk. De drie scholen met de hoogste score zijn: 1. De Klankhof
2. De Leest 3. De Toverlaars. Gefeliciteerd met jullie gewonnen beker! En nu
allemaal op naar het échte verkeersexamen in april. Alvast veel succes voor
alle groepen 7.

met een afstand tot de arbeidsmarkt in de groenvoorziening
•	Grootschalige opwek van duurzame
energie in Etten-Leur
U kunt de vergadering rechtstreeks
meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan.
Zodra de vergadering begint, is er een
aanklikbare link op de pagina die de
stream van de vergadering ophaalt.
Wilt u uw reactie geven op 1 van
bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt
u inspreken stuur dan een e-mail
aan griffie@etten-leur.nl. U ontvangt
dan een agenda-uitnodiging met
daarin een link om deel te nemen
aan de digitale vergadering. Wanneer
u behoefte heeft aan een instructie

voor het digitaal vergaderen, kunt u
dat aangeven bij de griffie. Ook is het
mogelijk hetgeen u in wilt brengen te
mailen aan griffie@etten-leur.nl of per
post te sturen aan de gemeenteraad
van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870
GA Etten-Leur. De griffie zorgt dat uw
informatie openbaar wordt gedeeld
via het raadsinformatiesysteem.
Agenda
Gratis exemplaren van de agenda
voor deze vergadering liggen in het
stadskantoor tot en met maandag
18 oktober. De volledige agenda
met voorstellen en bijlagen van de
raadsvergadering vindt u op
www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in
de kalender bij de datum 18 oktober
2021 op ‘Raad Luistert’).

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.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening bekend
dat zij voornemens zijn om het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’
voor de locatie Lage Donk 12
te wijzigen. Wijziging van het
bestemmingsplan is noodzakelijk om
medewerking te kunnen verlenen
aan de uitbreiding van het bestaande
glastuinbouwbedrijf. In verband met
de voorgenomen ontwikkeling is het
ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied,
Lage Donk 12’ opgesteld.
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ (NL.IMRO.0777.0
164WPLAGEDONK12-2001) inclusief
de daaraan ten grondslag liggende
onderzoeken en overige stukken ligt
gedurende de periode van 14 oktober
t/m 24 november 2021 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor,
Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur.

Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website
www.etten-leur.nl onder Inwoner >
Plannen, Bouwen en verbouwen >
Bestemmingsplannen > Lage Donk
12 en de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
legging kunnen belanghebbenden
schriftelijk of mondeling maar bij
voorkeur schriftelijk een zienswijze
over het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Donk 12’ indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van Etten-Leur, Postbus
10.100, 4870 GA Etten-Leur. De
zienswijze kan ook digitaal worden
ingediend door gebruik te maken van
het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur
> bezwaar, klacht, aansprakelijk >
zienswijze indienen).
Etten-Leur, 13 oktober 2021

Volg ons op
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)

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 stralingsschermen aan 2 zijden van het
pand, Hermelijnweg 25
•	Het plaatsen van een carport in
de tuin, Achter de Vaart 1
•	Het plaatsen van een
inkoopstation, Nieuwe Donk 7
•	Het wijzigen van de gevel,
Beiaard 19
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het huisvesten van 6 individuele
personen, Vossenbergsevaart 30
•	Het aanleggen van een dam in b
sloot, Langeweg ongenummerd
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning,
Nieuwe Kerkstraat 2
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Triangeldreef 39
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
•	Het brandveilig gebruiken van het
hotel, bar/bistro en kookwinkel-/
bijeenkomstruimte,
Oude Bredaseweg 2
Verlenging Beslistermijn
Omgevingsaanvraag
•	Het oprichten van een woning
met bijgebouw, Bankenstraat 13
Verleende vergunning
•	Verleende drank- en horecavergunning en horeca exploitatievergunning.
	Raadhuisplein 33-35 voor de
exploitatie van een horecabedrijf
met terras.

Besluitenlijst
van B&W van
7 oktober 2021
•	Vaststellen Transitievisie
Warmte 1.0
•	Visie op opwek duurzame
energie
•	Eerste begrotingswijziging 2021
gemeenschappelijke regeling
ICT West-Brabant West
•	Beslissing m.e.r.-beoordeling
aanmeldnotitie
Hoge Neerstraat 2
•	Eerste bestuursrapportage
2021 Werkplein Hart van
West-Brabant
•	Voorlopig ontwerp Anna van
Berchemlaan voor inspraak
•	Startnotitie routekaart
participatie projectontwikkeling
Stationsplein 3.
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Vooraankondiging
bestemmingsplan
Partiële
Herziening
Buitengebied

De glasvezelaanleg in Etten-Leur is van start gegaan. Onlangs zette KPN de eerste
schop in de wijk Sanderbanken. Medio februari 2022 zijn de werkzaamheden van fase
1 (gedeelte bebouwde kom ten noorden van de spoorlijn) naar planning afgerond. Het
gedeelte van de bebouwde kom ten zuiden van de spoorlijn zal naar verwachting in
het 3e kwartaal 2022 klaar zijn en dan profiteert iedere inwoner binnen de bebouwde
kom van Etten-Leur van snel glasvezelinternet. In totaal graaft KPN 177 kilometer in
Etten-Leur voor de uitrol van glasvezel en voert dit samen met aannemer Circet uit.
De bewoners zijn door KPN geïnformeerd over deze werkzaamheden.

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. Het plangebied van de Partiële
Herziening Buitengebied is grotendeels gelijk aan het plangebied
van het geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied’ en heeft daarmee
betrekking op nagenoeg het hele
buitengebied van Etten-Leur. Het
gaat vooral om aanpassing van de
regels. Dit plan heeft geen betrekking op nieuwe ontwikkelingen.
Met de herziening wordt de
planregeling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2013
op een aantal punten aangepast en
verduidelijkt naar aanleiding van de
toetsingspraktijk van de afgelopen
jaren. Ook wordt een aantal nieuwe
beleidsinzichten in het bestemmingsplan verwerkt en worden de
regels uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant in het
bestemmingsplan vertaald.
Deze bekendmaking betreft een
vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk
een reactie in te dienen. Er liggen
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.
Etten-Leur, 13 oktober 2021

Wethouder Frank Vrolijk van gemeente Etten-Leur vult aan: “Iedereen doet meer en
meer online. Inwoners, ondernemers, het onderwijs en de overheid ook. Met deze
eerste schop is het startsein gegeven om iedereen die dat wil, binnen de bebouwde
kom, te voorzien van glasvezel. Een stap in de goede richting, waar ik blij mee ben. Ik
hoop dat het een kwestie van tijd is voordat heel Etten-Leur glasvezel heeft.”
Glasvezel biedt de hoogst mogelijke up- en downloadsnelheid en is een stabieler en
betrouwbaarder netwerk dat minder energie verbruikt.

Kom je ook naar de Vitaliteitsmarkt?
Aandacht voor vitaliteit is belangrijker dan ooit tevoren. Vitaliteit is de
kracht en energie waarmee mensen
fysiek, sociaal en emotioneel in het
leven staan en levenskrachtig kunnen
zijn. Vitaliteit draagt bij aan ieders
welbevinden.
Op de vitaliteitsmarkt kun je kennis

maken met ondernemers en verenigingen die jouw vitaliteit testen en
helpen te vergroten. Er zijn boeiende
lezingen over gezondheid en een
gratis kopje koffie voor elke bezoeker!
Er is een zaal vol informatiestands
en een sporthal voor beweging. Ben
je 50+? Dan is er voor jou een gratis
fitmeting.

Wanneer?
Op 16 oktober tussen 10.30 – 15.00
uur in het Turfschip in Etten-Leur.
Een greep uit de activiteiten
Wethouder Kees van Aert opent de
vitaliteitsmarkt en gaat om 11.00 uur
in gesprek met vitaloog Ingrid Zijlmans over ‘Hoe blijf je fit en vitaal?’

Voedingsdeskundige Therese Saenen
is er voor advies. Er is een beweegworkshop voor senioren met Els de
Lange van het Seniorenhart, je kunt
meedoen met clinics van tafeltennisvereniging Tanaka, Shotokan Karate,
Mabuhay Self Defense, Trivium Sport
& Dance en Love To Dance, en nog
veel meer.

College praat gemeenteraad bij over arbeidsmigranten in Etten-Leur
Het college praat op dinsdagavond
19 oktober vanaf 19:00 uur de raad
bij over arbeidsmigranten. Buitenlandse werknemers zijn onmisbaar
voor onze economie, maar er is een
tekort aan woonruimte. Doel is dat
de gemeenteraad een goed overzicht
heeft van de huidige situatie en de
uitdagingen voor de toekomst. Deze
avond is geen discussieavond of een
avond waarop beslissingen worden

genomen. Er wordt een feitelijk beeld
geschetst over onder anderen; economie, toezicht en handhaving, integratie en participatie, ervaringen vanuit
werkgevers, huidige ervaringen met
inhuur en huisvesting. Daarbij komen
ook het IKE, en de ZLTO, de Provincie
en een huisvester aan het woord.
De gemeente en gemeenteraad
vinden het belangrijk dat iedereen

Doneer je oude, kapotte telefoon, laptop
of tablet
Tot het einde van dit jaar vind je in de publiekshal van het stadskantoor een inzamelbox van Ervaar-Anders. Hier kun
je je kapotte telefoon, laptop of tablet doneren. Met jouw donatie geef je de deelnemers van Ervaar-Anders een zinvolle invulling van hun dag. En de kapotte en gebruikte ICT-middelen wordt weer nieuw leven ingeblazen. Zorg ervoor
dat je apparaat leeg is en de persoonlijke gegevens van het apparaat zijn verwijderd.
Wat doet Ervaar-Anders?
Ervaar-Anders biedt specialistische begeleiding aan voor volwassenen. Deze groepsbegeleiding werkt voor 90%
vraaggericht. Wat de cliënt kan en wil staat centraal. De begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid van de
cliënt te bevorderen of deze te behouden. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling centraal, die door middel van
bewustwording geactiveerd wordt. Door jouw donatie geef je de deelnemers voldoening, erkenning, motivatie en
perspectief in plaats van alleen maar het ontvangen van de zorg rondom hen heen.

kennis kan nemen van de informatie die wordt verstrekt. We kunnen
echter niet iedereen een plek in de
zaal geven.
Met de positieve ervaring die is
opgedaan met digitale bijeenkomsten,
zenden we de bijeenkomst (met beeld
en geluid) uit als webinar, via MS
Teams. Zo kunt u er als inwoners, na
aanmelding en het ontvangen van de

link, bij zijn. Hoewel het een avond is
waarop de gemeenteraad wordt bijgepraat, vinden we het ook erg belangrijk hierbij de signalen, suggesties of
opmerkingen van u als inwoners in
mee te nemen. U kunt die avond uw
input geven via een chatfunctie van
het webinar. Aanmelden kan door
het sturen van een e-mail naar
aanmelden@etten-leur.nl.

Vooraankondiging bestemmingsplan
‘Hoge Neerstraat 2’, 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 aan de Hoge Neerstraat 2, gelegen tussen Vlaamse
Schuur, de Hoge Neerstraat en de
perceelsgrens aan de achterzijde
van de woningen aan het Karnhuis.
Dit is het bestemmingsplan ‘Hoge
Neerstraat 2’.
Deze bekendmaking betreft een
vooraankondiging. Naar aanleiding
hiervan is het niet mogelijk een re-

actie 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, 13 oktober 2021

www.etten-leur.nl

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

www.etten-leur.nl
Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
t 14076
Elz t (076) 502 40 25

www.etten-leur.nl

