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Afgelopen week was de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
(KSE) medeorganisator van het Model European Parlement (MEP) 2020.
Middelbare scholieren uit Noord-Brabant en Vlaanderen gingen aan de
slag met Europese thema’s. Zij maakten kennis met het opstellen van
resoluties, debatteren en het verwoorden van standpunten. Zo’n 180
scholieren van 13 scholen waren een week lang te gast in onze gemeente. Zij maakten gebruik van de vergaderruimten in het Oude Raadhuis.
Vrijdag verzorgde wethouder Kees van Aert in het KSE-schoolgebouw de
afsluiting van dit leerzame én gezellige evenement.

Alzheimer Café Etten-Leur
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met
dementie, maar ook voor hun partner,
familie, mantelzorgers, hulpverleners
en andere belangstellenden. Tijdens
een bijeenkomst van het Alzheimer
Café krijgt u meer informatie over
dementie, kunt u uw vragen stellen
aan deskundigen en kunt u lotgenoten
ontmoeten.

Wanneer
De volgende ontmoeting is op donderdag 19 maart. Het thema van de avond
is ‘Dagbesteding voor mensen met
dementie’. Het programma begint om
19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30
uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur.
Thema
Als er een ding duidelijk is, dan is het
dat zinvolle dagbesteding belang-

rijk is voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers. Het draagt
rechtstreeks bij aan kwaliteit van
leven. Mits de persoon en zijn of haar
behoeften centraal staat. Maar hoe
ziet zinvolle dagbesteding eruit? En
welke mogelijkheden zijn er voor u?
Persoonsgerichte zorg en persoonsgerichte dagbesteding is nodig om
mensen met dementie goed te kunnen
begeleiden. Daarbij wordt uitgegaan

van eigen regie en van wat mensen
nog wél kunnen. Gastspreker is Marion Aerts, dagbestedingscoach.
Waar
Het Alzheimer Café is in ’t Warm Hart
van Kloostergaard, Bisschopsmolenstraat 272, 4876AS, Etten-Leur. Het
parkeren en de toegang zijn gratis,
evenals het eerste kopje koffie of thee.

Avond beleid huisvesting arbeidsmigranten 16 maart 2020
Is het beleid dat de gemeente EttenLeur heeft voor huisvesting van arbeidsmigranten goed? Of moeten we
het aanpassen? Begin 2012 stelde de
gemeente dit beleid vast. Daarin staat
hoe we tijdelijke arbeidskrachten uit
het buitenland huisvesten. Het aantal
arbeidsmigranten steeg van circa
340 eind 2013 tot circa 1200 begin
2020. Ook is de Provincie van plan om
de mogelijkheden voor huisvesting
te verruimen. Daarom verkent de
gemeente of we het beleid uit 2012
moeten aanpassen.
Samen
Als we ons beleid willen aanpassen,

dan doen we dit graag samen met
onze inwoners. Samen kijken naar
hoe het nu gaat en wat ieders behoefte is. En kijken naar wie op welke manier betrokken wil zijn bij eventuele
aanpassing van het beleid. Dat is dan
ook het doel van de bijeenkomst op 16
maart. Tijdens de bijeenkomst leggen
we u ons huidige beleid uit. Daarna
vertellen verschillende partijen die te
maken hebben met arbeidsmigranten
wat hun ervaringen zijn en wat zij
belangrijk vinden.
Aanmelden
U bent van harte welkom om aan te
melden voor deze bijeenkomst. Als

Heb je een afspraak bij de
Gemeente Etten-Leur?
Belangrijk om te weten voordat je naar het stadskantoor komt: Heb je
een afspraak bij de Gemeente Etten-Leur? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Uit zorg voor jou en voor onze medewerkers
vragen wij je om niet naar het stadskantoor te komen en een nieuwe afspraak te maken, als u een van de bovenstaande klachten heeft. Dit geldt
natuurlijk ook voor degenen die zonder afspraak naar het stadskantoor
willen komen. Meer informatie kun je vinden op:
www.rivm.nl en www.vrmwb.nl en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-innoord-brabant

Het Oderkerkpark zoekt initiatiefnemers

Gemeente Etten-Leur heeft veel mooie parken. Eén daarvan is het Oderkerkpark.
De gemeente wil graag samen met inwoners bedenken hoe we meer uit het
park kunnen halen. Vele ideeën over natuur, cultuur, kunst, muziek, gezondheid,
recreatie en educatie zijn al bij ons bekend. Maar heeft u het voortraject met de
interviews en expositie in de kapel gemist? geen probleem.
Heeft u een idee of wilt u meedoen om het idee van anderen tot een succes
te maken? Kom dan naar de bijeenkomst op 24 maart aanstaande van
19.30 uur tot 22:00 op de IKC de Vincent
basisschool, Lambertusstraat 5.
Om deze bijeenkomst goed te organiseren,
vragen wij u of u zich wil aanmelden.
Dit doet u door een email te sturen naar
anne.vandedonk@ettenleur.nl. Heeft u een
concreet idee om toe te lichten? Laat het
ons dan even weten. Dan kunnen we daar
rekening mee houden. Hopelijk tot 24 maart!

er veel belangstelling is, organiseren
we graag meerdere avonden. Dit om
te voorkomen dat groepen te groot
worden en het moeilijk is om goed
naar elkaar luisteren. In dat geval
nemen we contact met u op voor een
andere datum. Inloop is vanaf 19:00
uur in het Oude Raadhuis, Markt 1 in

Etten-Leur. De bijeenkomst start om
19:30 uur. Aanmelden kan via griffie@
etten-leur.nl vóór maandag 16 maart
12.00 uur. U leest de hele uitnodiging
en het programma op de gemeentelijke website bij Inwoner > Nieuws &
media > Nieuwsberichten.

Vooraankondiging bestemmingsplan Van
Genkstraat 10, ‘Het Kompas’, 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 het perceel Van Genkstraat 10.
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, 11 maart 2020

De 60% conceptversie van
Omgevingsvisie Etten-Leur
In 2021 krijgen we in Nederland een
nieuwe wet: de Omgevingswet. De wet
verplicht alle gemeenten om al het
beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en water,
samen te voegen in één document:
de Omgevingsvisie. In dit document
bepaalt de gemeente Etten-Leur de
koers voor de komende tien jaar. Met
ambities die voor de hele gemeente
gelden. Deze ambities vormen de
rode draad voor het beleid en de
realisatie daarvan. Voor een deel van
de omgevingsvisie is het eerste ontwerp nu klaar: ‘de 60% conceptversie
omgevingsvisie’. Deze conceptversie
gaat vooral over bestaand stedelijk

en landelijk gebied, maar is nog niet
compleet. Gegevens voor bijvoorbeeld de keuzes van nieuwe woningbouw- en werklocaties en eventuele
aanpassingen van het hoofdwegennet
ontbreken. Deze gegevens komen
later. De gemeente wil dat iedereen
kan meedenken. Tot 1 mei 2020 kan
daarom iedereen reageren op de 60%
conceptversie van de omgevingsvisie.
Hebben we alles in beeld of is er iets
vergeten? Wat zou u in een volgende
versie nog verwerkt willen zien?
U leest het document op de website
www.etten-leurdoethetgewoon.nl, via
de Omgevingswet en dan Omgevingsvisie.

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

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
•	Het wijzigen gebruik van het
pand, Spoorlaan 19
•	Het plaatsen van een laaddock bij
een bedrijfsruimte, Pauvreweg 10
•	Het verbouwen van de woning,
Markt 102
•	Het uitbreiden van het bestaande
kantoor, Kroonstraat 36
•	Het realiseren van een betonvloer onder de zuurstoftank,
Munnikenheiweg 63
Verleende omgevingsvergunning
•	Het veranderen en vernieuwen
van het dak en plaatsen van
zonnepanelen, Bollenstaat 12
•	Het realiseren van een overkapping in de zijtuin, Moeskes 9
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het realiseren van 59 appartementen en 42 grondgebonden
woningen, Van Bergenplein
ongenummerd
Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer
•	Het veranderen van de inrichting
Oostpoort 10
•	Het veranderen van de inrichting
Hoge Vaartkant 20
Verleende vergunning
• Verleende horeca-exploitatievergunning en drank- en horecavergunning Bisschopsmolenstraat 24 voor de exploitatie van
een horecabedrijf, restaurant
met terras aan de straatzijde.
Melding uitweg
•	Het wijzigen van een uitweg naar
Korte Brugstraat 66

Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats
Beiaard en instellen venstertijden parkeerverbod Parallelweg
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 6 maart 2020 de bovenstaande verkeersbesluiten hebben

genomen. De verkeersbesluiten
liggen gedurende zes weken na
deze openbare bekendmaking
voor iedereen ter inzage in het

stadskantoor. Ook zijn de
verkeersbesluiten te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 11 maart 2020

www.etten-leur.nl

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl
(algemene informatie)

•	Bestuursopdracht fase
2 Sluitende begroting,
herinrichting welzijnswerk
•	Ontwerp aanwijzingsbesluit
locaties ondergrondse
verzamelvoorzieningen voor
restafval en OPK met GFTbehuizingen.
•	Informatie aan Raad
inzake voortgang Integraal
Huisvestingsplan
•	Toezichtoordeel huisvesting
statushouders

Email afval2020@etten-leur.nl
(alleen afvalinformatie)

Informatienummers
Gemeente t 14076 (24/7)

Afval informatienummer
t 0800 333 66 99 (gratis)

Milieuklachten veroorzaakt door
bedrijven t 013 206 05 00 (24/7)

Melden van klachten
t 14076

Werkplein t (076) 750 35 00
Elz t (076) 502 40 25

