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Voetjesactie in
Centrum-West
De donkere dagen zijn er weer. Daarom is er in wijk Centrum-West begonnen met de voetjesactie. Buurtpreventie
en Politie liepen samen door de wijk om aandacht te vragen
voor de risico’s van open poorten, raampjes en deuren.
Als er bij de wijkcontrole mensen thuis waren, dan zijn die
gewezen op die risico’s. Was er niemand thuis, dan werd er
een voetje achtergelaten met informatie erop. De komende
weken zijn er meer van dit soort acties in andere wijken.
Samen zorgen we voor een veiliger Etten-Leur.

85 bladkorven in de wijken
Deze week komen er in de wijken van
Etten-Leur weer 85 bladkorven. Ze
komen op plekken in straten, parken
en plantsoenen waar veel grote bomen staan. Want daar is de overlast
van herfstbladeren het grootst.
Bewoners aan zet
In de bladkorven kunnen de wijkbewoners bladeren doen, die van de
bomen in het openbaar gebied afvallen. Ze zijn niet bedoeld voor ander
groen- en tuinafval. Als rondom de
bladkorven alle bomen en struiken
bladvrij zijn en er ook geen bladeren
meer liggen, worden de bladkorven
weer weggehaald. Een bladkorf die
weinig wordt gebruikt (of die wordt
gevuld met ander groenafval), gaat
naar een andere locatie.

Bladopruimdag
Op 5 november is er in het Oderkerkpark in de wijk Centrum Oost
een Bladopruimdag. Leerlingen van
IKC De Vincent gaan samen met de
wijkvereniging daar de bladeren opruimen. Die bladeren worden op hun
beurt weer gebruikt als compost in de
Samentuin Van Gogh.
De wijk wordt hierdoor netter en
veiliger. Daarnaast is het natuurlijk
gezellig om met elkaar bezig te zijn in
de eigen wijk.
Als u ook een Bladopruimdag wilt organiseren in uw wijk of straat, laat het
ons dan even weten via tel. 14076. De
gemeente heeft namelijk bladharken
beschikbaar die u voor deze activiteit
kunt lenen.

Nieuwe
gemeentesecretaris
De gemeente Etten-Leur is trots te kunnen melden dat de heer Cor
Smits (51) met ingang van 1 januari 2019 haar nieuwe gemeentesecretaris/directeur wordt. De afgelopen jaren heeft hij bij de gemeente Drimmelen aangetoond dat de rol van gemeentesecretaris hem past als een
handschoen. Het bestuur en de selectiecommissie zijn ervan overtuigd
dat hij de verbindend leider is die de gemeente Etten-Leur verdient: een
frisse, enthousiaste persoonlijkheid die met zijn positieve
veranderenergie mensen weet te inspireren.

Dienstencheques weer
beschikbaar in 2019
De dienstencheques zijn ook in 2019
weer beschikbaar. Met een dienstencheque kan er één uur (extra)
huishoudelijke ondersteuning worden
ingekocht. Iedere cliënt met een
indicatie huishoudelijke ondersteuning of registratie mantelzorg komt
in aanmerking voor deze regeling.
Een dienstencheque kost € 5,- per
stuk. Hiervoor kan er één uur (extra)
huishoudelijke ondersteuning worden
ingekocht. Voor de cliënten met
een indicatie huishoudelijke ondersteuning zijn dat werkzaamheden
die niet onder de Huishoudelijke
Ondersteuning vanuit de Wmo vallen,
bijvoorbeeld een ‘grote’ schoonmaak.
De dienstencheques kunnen worden
ingekocht bij de gecontracteerde
zorgaanbieders. Deze vindt u op de
gemeentelijke website.

Wijzigingen ten opzichte van 2018
Er zijn in 2019 enkele kleine wijzigingen in het beleid van de dienstencheque ten opzichte van het voorgaande
jaar. Zo kunnen cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning
vanaf 2019 maximaal 26 dienstencheques per persoon inkopen. Voor mantelzorgers geldt een maximum van 52
dienstencheques. Deze cheques moeten bij de mantelzorger thuis worden
ingezet. Deze maximale aantallen zijn
bepaald aan de hand van een in 2018
uitgevoerde evaluatie.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de dienstencheque en het gebruik hiervan? Neem
dan contact op met het Wmo-loket
via telefoonnummer 076-5024025
(werkdagen 9.00 – 12.00 uur).

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
•	Plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde van een vrijstaande woning,
Guldenweg 31
•	Het aanbouwen aan de zijkant van de woning, Wildbaan 49
•	Het plaatsen van een dakkapel, Tubahof 15
•	Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning,
Tolhuislaan 64
•	Het uitbreiden aan de voorzijde van de woning, Koperwiek 6
•	Het plaatsen van een carport, Nachtegaal 110
Verleende omgevingsvergunning
•	Het verbouwen van een sporthal naar fitness centrum, Spoorlaan 21
•	Het verbouwen van een boerderij, Bellendreef 16
•	Het oprichten van een woning, Peellandhof kavel 19-2
•	Het oprichten van 32 huurwoningen fase 3A, De Streek
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het aanleggen van een in- en uitrit met duiker, Donkerstraat 9
Kennisgeving verlengen
beslistermijn reguliere procedure
•	Voor de inrichting Parker Gas separation, Oude Kerkstraat 4
Archiefverordening WBA
Beheerregeling informatiebeheer West-Brabant Archief

De OpStapDag
in Etten-Leur
op 3 november
Inclusief lunch en een gratis OVchipkaart!
De KBO en gemeente Etten-Leur
organiseren op zaterdag 3 november de OpStapDag voor senioren
uit heel Etten-Leur. Speciaal voor
de senioren die wel eens met de
bus of trein ergens naar toe willen,
maar dat niet doen, omdat ze het
lastig vinden of niet weten hoe het
werkt. Daar helpen we ze graag bij.
Ze kunnen op deze dag, op een ontspannen manier, gratis (opnieuw)
kennismaken met het openbaar
vervoer.
Wat kan men verwachten tijdens
de OpStapDag?
Ze kunnen met de bus of op eigen
gelegenheid naar ontmoetingscentrum De Linde reizen.
Adres: Wipakker 16, Etten-Leur. Er
zijn interessante presentaties en
een informatiemarkt waar ze alle
informatie over de mogelijkheden
van het openbaar vervoer in EttenLeur en omgeving krijgen. Ook is
er een ergotherapeut aanwezig om
advies te geven.
Het programma duurt van 10.00
uur tot ongeveer 13.30 uur. Deelname aan de OpStapDag is gratis
en gaat op volgorde van aanmelding. Er zijn maximaal 75 plaatsen
beschikbaar. Aanmelden kan via
(076) 513 66 88 (bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00
uur en 17.00 uur).

Besluiten
van b&w
•	Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen en waardedocumenten
•	Vaststelling herziening bestemmingsplan Buitengebied,
Bollenstraat 6 en besluit hogere
grenswaarde geluid

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

Jan Paantjens
tijdelijk
waarnemer
Jan van Hal
De heer Jan Paantjens is de tijdelijke vervanger van Jan van Hal
als wethouder van Etten-Leur. In
de afgelopen weken is wethouder
Van Hal tot de conclusie gekomen
dat een terugkeer op heel korte
termijn niet haalbaar is en dat een
overhaaste terugkeer zijn herstel
geen goed zal doen. Zijn tijdelijke
opvolger Jan Paantjens is een
ervaren bestuurder. Hij was elf jaar
wethouder en loco-burgemeester in
de gemeente Halderberge.

Vanwege de herfstvakantie zijn de
publieksbalies en de receptiebalie
van het Stadskantoor gesloten op
maandagavond 15 oktober, vanaf
17.00 uur. Wij wensen je een hele
fijne herfstvakantie!

MijnOverheid:
Berichtenbox
app
Vanaf 9 oktober is de Berichtenbox
app van MijnOverheid beschikbaar
in de Apple AppStore (iOS) en de
Google Play Store (Android). De
Berichtenbox app is geschikt voor
gebruik op mobiele telefoons en
tablets. Gebruikers koppelen de app
met DigiD aan hun MijnOverheidaccount en kunnen vervolgens een
pincode kiezen waarmee ze op de
app inloggen. Met de lancering van
de app is de toegang tot de Berichtenbox vereenvoudigd.

Maak van je
roze wolk
geen
rookwolk
Uit brandrisicoprofielen blijkt dat
jonge ouders een grotere kans
op een woningbrand hebben dan
gemiddeld. Tegelijkertijd lijkt deze
groep zich minder bewust van dit
risico. Jonge ouders hebben een
verhoogd risico op een woningbrand
bijvoorbeeld doordat zij vaker elektrische apparaten met een hoog
brandrisico, zoals een wasdroger,
gebruiken.
Daarnaast is er in een druk gezin
vaak minder tijd om na te denken over de risico´s op brand.
Vanaf 1 oktober staan de landelijke
Brandpreventieweken dan ook in
het teken van de oproep ‘Maak van
je roze wolk geen rookwolk’. De
brandweer gaat daadwerkelijk bij
jonge ouders op kraambezoek om
samen te werken aan de veiligheid
van hun gezin.
Tips om brand te voorkomen
Neem voorzorgsmaatregelen. Maak
apparatuur (bijvoorbeeld wasdrogers) stofvrij. Zorg dat u snel weet
dat er brand is. Plaats (gekoppelde)
rookmelders die u óók bij gesloten
deuren kunt horen. Weet hoe u een
brand blust. En weet wanneer u
brand niet moet blussen, maar direct moet vluchten. Bespreek wat u
doet als er brand uitbreekt. Spreek
af hoe u kunt vluchten en wie welk
kind in veiligheid brengt.
Kijk voor meer informatie op
www.brandpreventieweek.nl

Stem op het EttenLeurs archiefstuk
Welk stuk is het mooiste, meest bijzondere of ludieke archiefstuk uit de
Nederlandse collecties? Sinds 1 oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete stuk tijdens
de landelijke verkiezing ‘Stuk van het Jaar’. Dit jaar sluit de verkiezing
aan op het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Opstand!’ Er doet
ook een Etten-Leurs archiefstuk mee aan de verkiezing.
Vind je dat deze verbrande persoonskaarten het verdienen om ‘Stuk
van het Jaar’ te worden? Stem dan op dit stuk via www.stukvanhetjaar.
nl/westbrabantsarchief.

Illegale hennepteelt, ook in uw buurt!
Maak samen met de gemeente een vuist tegen hennepteelt
Wij nemen maatregelen en acties tegen kwekers van hennep en drugspanden. Het telen van hennep is geen onschuldige hobby, maar kan grote gevolgen hebben voor de kwekers maar zeker ook de woonomgeving. Het kweken
van wiet klinkt als ‘makkelijk geld verdienen’ maar er horen ook risico’s bij.
Het kweken van hennep is gevaarlijk
Het telen van hennep is een misdrijf en dus strafbaar. De teelt en de handel
van hennep zijn steeds vaker in handen van zware criminelen. Telers worden
meer en meer het slachtoffer van geweldsdelicten. Maar er zijn ook andere
risico´s. Denk aan de kans op brand, water- en stankoverlast.
Brand- en ontploffingsgevaar
Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen
met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en
nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken, wordt de stroom vaak
illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke
situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand groot.
Gevaar voor de volksgezondheid
Voor de hennepteelt worden vaak bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en schade aan de luchtwegen. In de
meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water
verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een
broedplaats voor legionella. Besmetting met de bacterie kan een dodelijke
afloop hebben.
Schade aan de woning
Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid
en warmte die nodig zijn voor de teelt, ontstaat schimmelvorming en houtschimmel. Dit kan ook doorslaan naar de buren.
Wat wordt er gedaan bij het aantreffen van een hennepkwekerij?
De politie en het openbaar ministerie rollen kwekerijen op en vervolgen
de kwekers en andere betrokkenen. Wie wordt veroordeeld, moet zijn straf
ondergaan en krijgt een strafblad. De straf kan bestaan uit het afpakken van
de opbrengst van oogsten, een boete of gevangenisstraf.

De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Is dit niet het geval, dan moet alsnog belasting
en een boete worden betaald. In bepaalde gevallen kan ook strafrechtelijke

vervolging plaatsvinden wegens belastingfraude.

De gemeente waarschuwt de eigenaar en huurder en kan afhankelijk van de
situatie het pand een aantal maanden sluiten (wet Damocles).
De uitkeringsinstantie zet uitkeringen stop en vordert de ten onrechte ontvangen uitkering terug bij de hennepkweker.
De woningcorporaties zeggen de huur op en verzoeken de huurder de woning te verlaten. Zo nodig laten zij de woning door de rechter ontruimen. De
corporaties herstellen de schade en sturen de rekening naar de huurder.
De beheerder van het elektriciteitsnetwerk sluit de stroom af en verwijdert
de meter. De kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit zijn voor rekening
van de kweker of de eigenaar/huurder van het pand.
Kortom, het kweken van hennep heeft meer negatieve gevolgen als wellicht
vooraf bedacht.
Hennepteelt, begin er niet aan en laat het in uw woonomgeving niet gebeuren.
Hoe herkent u een kwekerij?
• Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
• Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
• Extra ontluchtingspijpen in het dak
• Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
• Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
• Condensvorming op de ramen van een woning
• Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
• Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
• Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
• Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak
• Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
• Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)
•	Onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande
signalen)
Melden
Om hennepkwekerijen op te sporen kunnen wij uw hulp goed gebruiken!
Vertrouwt u het niet of herkent u een verdachte situaties? Neem dan contact
op met de politie via 0900-8844 of met de gemeente via info@etten-leur.
nl. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad
Anoniem: 0800-7000.

Begroting
in één
oogopslag
Op de middenpagina’s in dit
blad vindt u de infographic
‘Begroting in één oogopslag’. Gemeente EttenLeur laat hiermee zien wat
de inkomsten en uitgaven
zijn in 2019. Er is gekozen
voor een nieuwe, frisse
vormgeving op hoofdlijnen.
Wilt u de begroting in zijn
geheel lezen, dan kunt u
die natuurlijk vinden op
www.etten-leur.nl/bestuur.

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email info@etten-leur.nl
(algemene informatie)

Geen
maandagavond
openstelling
Stadskantoor
15 oktober

Email info@afval3xbeter.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076

Elz t (076) 502 40 25
Wijkteam t (076) 502 40 30

