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De Na -Leur!
in Etten

Deze week
in het digitale
gemeenteblad

Van 4 tot en met 9 september is Etten-Leur niet één, maar twee
grote en iconische schilders rijk. Naast Van Gogh, is namelijk
ook Rembrandt vertegenwoordigd in onze gemeente. In het
atrium in de Kloostergaard is een replica van 4 bij 5 meter van De
Nachtwacht te bewonderen. Wethouder Frank Vrolijk mocht deze
expositie mee openen en De Nachtwacht en een aantal andere
replica’s van Rembrandts topstukken bezichtigen. Meer informatie
staat op de website van Avoord of via 076-532 60 20.

Laatste informatiebijeenkomst Zonnepark
Er is veel belangstelling voor deelname in het Zonnepark bij Etten-Leur.
Op dinsdag 15 september is de laatste
voorlichtingsavond georganiseerd door
Duursaam Etten-Leur in het Vergadercentrum aan de Markt 1. De avond is van
19.00 – 22.00 uur. Natuurlijk volgens
de Corona-richtlijnen van het RIVM.
Voor deze voorlichtingsavond dient u
zich van te voren aan te melden met

naam, adres en telefoonnummer via
secretaris@duursaam-etten-leur.nl.
Vanaf 15 september is het voor
inwoners van Etten-Leur ook mogelijk
om zonnecertificaten te kopen. Alle
informatie krijgt u hierover tijdens de
informatiebijeenkomst op 15 september. Of kijk op www.duursaam-ettenleur.nl/zonnepark-langs-a58.html of
op www.zonneparka58.nl/.

Doe mee met de naschoolse activiteiten
van de Brede Scholen Etten-Leur!
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Wat ga jij
na schooltijd doen? Daar helpen wij je graag bij. Op www.bredescholenetten-leur.nl vind je heel veel leuke, spannende en uitdagende activiteiten.
De activiteiten zijn verdeeld in thema’s: groen, sport, creatief en tof. Ook
voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er een interactief programma (voor ouders
met hun kind). Veel activiteiten zijn gratis en voor de andere activiteiten
wordt een kleine bijdrage gevraagd. Heb je weinig geld? Dan kun je via
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl een vergoeding aanvragen.
Alle kinderen krijgen in september op school en bij de kinderopvang de
Brede Scholen een flyer mee. Het programma met alle activiteiten is te
vinden op www.bredescholenetten-leur.nl. Aanmelden doe je heel
makkelijk online. Het hele jaar door plaatsen we nieuwe activiteiten,
dus houd de website en facebook in de gaten! Heb je vragen?
Email naar naschoolse.activiteiten@surplus.nl.
En kijk op www.facebook.com/bredescholenettenleur.

De jeugd maakt de straten
van Etten-Leur schoon!
Luna, Amy, Auke, Tieme en Jore zagen bij het naar school gaan rommel en
zwerfafval in de struiken en bosjes liggen. Zo besloten ze om ’s avonds na het
eten samen te wandelen en ondertussen zwerfafval op te ruimen. Een blokje
om en ondertussen fanatiek zoeken naar het afval en gelijk even weg van het
beeldscherm. Wat een kanjers!
Gemeente Etten-Leur is blij met deze inzet voor een schoon Etten-Leur. Wij
ondersteunen dit soort initiatieven graag door zakken en knijpers te geven.
Natuurlijk halen wij de volle zakken ook weer op.

Het project
Langs de A58 verschijnt, met goedkeuring van Rijkswaterstaat, tegen
het talud tussen de afritten EttenLeur en Etten Leur-West, het langste
zonnepark van Nederland. Er worden
over een afstand van ongeveer
4 kilometer ca. 6.300 zonnepanelen
geplaatst. De bouw vordert gestaag.
Bijna alle zonnepanelen zijn gelegd

en ook de elektriciteitshuisjes zijn
geplaatst. Het duurt niet lang of de
panelen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 850 woningen
in Etten-Leur.
De opgewekte stroom wordt rechtstreeks aan het elektriciteitsnetwerk
van Etten-Leur geleverd.
De opening van het zonnepark is naar
verwachting in oktober 2020.

Verkeersbesluit reserveren
parkeerplaats voor opladen elektrische
voertuigen aan de Zilvermeeuw
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 31 augustus 2020
bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare

bekendmaking voor iedereen
ter inzage in het stadskantoor. Ook
is het verkeersbesluit te vinden via
overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 9 september 2020

Werkzaamheden
Grauwe Polder Zuid
Op maandag 14 september begint de
aannemer met de werkzaamheden
aan Grauwe Polder Zuid. Het werk
wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving beter bereikbaar
blijft en de overlast zo veel mogelijk
beperkt wordt. Het werk duurt naar
verwachting tot eind december van dit

jaar. De omleiding wordt met borden
aangegeven.
Alle actuele informatie en tekeningen
staan op de gemeentelijke website
> Inwoner > Parkeren en verkeer >
Werk aan de weg > Grauwe Polder
Zuid.

Collecterooster voor
september 2020
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het
bezit van een CBF-Erkenning. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal
criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de
instelling.
In september zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:
• 30 augustus
t/m
5 september
KWF Kankerbestrijding
• 6 september
t/m
12 september
Prinses Beatrix Spierfonds
• 13 september t/m
19 september
Nierstichting
• 20 september t/m
26 september
HandicapNL
Kledinginzameling
De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2020
in Etten-Leur kleding inzamelen:
• Juli augustus september
Hartstichting
• Oktober november december		
Jantje Beton
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van
het CBF (www.cbf.nl).

Volg ons op

Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen,
Haansberg 41
•	Het huisvesten van personen,
Wilgenlaan 28
•	Het vervangen van de bestaande
T-Mobiles antennes ter
verbetering van de dekking
en de capaciteit, Markt 62
•	Voor het huisvesten van individuele personen, Amberveld 8
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de
woning, Korte Brugstraat 92
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Zwaluw 18
•	Het uitbreiden van kinderdagopvang ‘het Blesje’,
Zundertseweg 54
•	Het bouwen van een woning en
bijgebouw, Zundertseweg 50
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het verbouwen van de garage,
Bazuinlaan 51
•	Het realiseren van een berging
aan de zijgevel van de woning,
Vinkenbroek 27
•	Het bouwen van drie nieuwe
bergingen en het verwijderen
van 5 bestaande bergingen,
Tamboerijn 9
•	Het bouwen van een vervangende
bedrijfsloods, Kroonstraat 21
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een distributiecentrum, Parallelweg 5
•	Het tijdelijk gebruiken van het
pand dmv placemaking,
Wipakker 6
Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
•	Het oprichten van de inrichting
Kroonstraat 4

Overhangend
Groen
Regelmatig constateert de gemeente
dat er groen in de voortuinen of zijtuinen van bewoners in de gemeente
te ver over de erfgrens groeit.
Overhangend groen belemmert de
doorgang voor met name rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Wij willen u benadrukken dat
u er zelf zorg voor moet dragen dat
particulier groen niet te ver over het
openbaar gebied hangt. Wij vragen
u dan om het groen terug te snoeien
tot de erfgrens. Bedankt voor de
medewerking.

Besluiten
van b&w
•	Huurcompensatie sportverenigingen voor binnen- en
buitensport vanwege Corona
•	Duurzaamheidslening TC de
Vijfhuizen
• Duurzaamheidslening Unitas ‘30
• Verordening starterslening 2020
•	Beschikbaar stellen ruimte voor
griepvaccinaties

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

www.etten-leur.nl

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

