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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.

Zondag was het internationale Coming-Outdag en werd wereldwijd stil
gestaan bij de acceptatie van diversiteit. In Etten-Leur werd daarom vrijdag samen de regenboogvlag gehesen. Om te laten zien dat in Etten-Leur
iedereen welkom is, iedereen erbij hoort en iedereen zichzelf mag zijn.

Aangepast collecterooster voor oktober 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. Voor
collectes is de gemeente gebonden
aan het collecterooster van het CBF.
Naast deze collecteweken is er een
beperkt aantal weken over waarin

door (lokale) stichtingen/instellingen
collectes kunnen worden gehouden.
Om in deze zogeheten vrije periodes
te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning
aan te vragen bij de gemeente.

• 18 t/m 24 oktober 2020
	Gezamenlijke inhaalcollecte
Hartstichting, Longfonds en
ReumaNederland
• 25 t/m 31 oktober 2020
Diabetes Fonds

In oktober zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur:
•	11 t/m 17 oktober 2020
	Gezamenlijke inhaalcollecte
	Hartstichting, Longfonds en
ReumaNederland

Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in
Nederland gewezen op praktijken van
illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder
gemeentelijke vergunning. Hoewel
dergelijke illegale kledinginzame-

AutoMaatje Etten-Leur rijdt weer!
Vanaf 1 september is ANWB AutoMaatje van start gegaan in EttenLeur. Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele
plaatsgenoten, jong en oud, tegen een
geringe onkostenvergoeding.
Tot 1 oktober hebben we al 32 ritten
uitgevoerd en zijn er 23 chauffeurs
actief betrokken bij het AutoMaatje.
Wilt u deelnemen of gebruik maken
van het AutoMaatje? Bel dan van

maandag tot vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur naar 06 - 422 27 899.
Het AutoMaatje volgt de instructies
van de ANWB in opvolging van de
coronarichtlijnen van de RIVM. Dat
betekent dat zowel de chauffeur als
de deelnemer een mondkapje dragen.
Ook de contactpunten in de auto
worden gereinigd. Hulp bij het
instappen mag nu niet worden
gegeven.

Aandacht voor elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal en je houden aan alle maatregelen
is best lastig. 6 oktober 2020 begon daarom de landelijke periode van
‘Aandacht voor elkaar’, om samen door deze tijd heen te komen. In
Etten-Leur gaan burgemeester en wethouders in gesprek met
Etten-Leurenaren die door Corona getroffen zijn. Op de gemeentelijke
website ziet u de eerste van een serie video’s: met ELkaar & voor ELkaar.
Kijk onder Vrije tijd > Etten-Leur in beeld. Op www.aandachtvoorelkaar.nl
leest of vertelt u verhalen, kunt u een initiatief indienen of activiteiten in de
buurt bekijken. De campagne duurt tot einde van dit jaar.

Gemeente E�en-leur zoekt

nieuwe collega’s
Gemeente E�en-Leur blij� steeds in ontwikkeling.
Dat kunnen we niet alleen. Help jij E�en-Leur naar een hoger niveau
te brengen? Op dit moment zoeken wij:

• Junior BOA/ Toezichthouder openbare ruimte
• Loca�ebeheerder milieustraat
• Medewerker buitendienst (groen)
Kijk snel op www.werkeninwestbrabant.nl voor meer informa�e.
En wie weet word jij onze nieuwe collega.

Volg ons op

lingspraktijken in onze gemeente
(nog) niet zijn geconstateerd, willen
we dit toch onder uw aandacht
brengen.
De volgende door het CBF positief
beoordeelde stichtingen zullen in
2020 in Etten-Leur kleding inzamelen:
•	Oktober november december
Jantje Beton
			
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de
site van het CBF (www.cbf.nl).

Geen spoed, wel brandweer
nodig? Bel 0900-0904
Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende
of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je vanaf 12 oktober 0900-0904. Het
nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties.
Met dit nieuwe landelijke nummer
beschikt de brandweer voortaan over
één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij
voor alle levensbedreigende situaties.
24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per
dag bereikbaar. Na het inspreken van
de plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de regionale meldkamer van de brandweer. Hiermee
komt een einde aan het tijdperk waar
elke regio een eigen telefoonnummer
had om de brandweer in geen-spoed
situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar
de brandweer niet met spoed naartoe
hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een
vermoeid paard dat niet meer zelf uit
de sloot kan komen, een boom die
over de openbare weg ligt en voor
verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank komen
te staan. Het gaat dus om situaties
die op dat moment niet gevaarlijk
of levensbedreigend zijn. Voor zulke
situaties bel je voortaan 0900-0904.
Meer informatie over het landelijke
geen-spoednummer vind je op brandweer.nl/geenspoed.

Een afspraak maak je gratis en
snel bij Gemeente Etten-Leur
Een afspraak bij de Gemeente EttenLeur maak je gratis en snel door op
www.etten-leur.nl eerst naar het aan
te vragen product te gaan (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs).
Daar vind je onder het kopje ‘Product
aanvragen en afhalen’ een link om
online een afspraak te maken. Ook zie
je daar wat je moet meenemen bij de
afspraak en wat de eventuele kosten
van het product zijn.
Na het maken van de afspraak
ontvang je een ontvangstbevestiging
via email. Een dag voor de afspraak
sturen we je een herinnering per sms.
Voor jouw afspraak kun je je melden
bij de aanmeldzuil in het Stadskantoor. Je kunt daarvoor de QR-code

scannen, die je in jouw bevestiging
hebt gekregen. Op deze manier weten
we dat je binnen bent voor jouw
afspraak.
Opgelet: Gemeente Etten-Leur werkt
met geen enkele (betaalde) afspraakdienst samen. Maak je afspraak
direct met ons. Een afspraak die je
direct met ons maakt, is gratis en
wordt helemaal door de Gemeente
Etten-Leur afgehandeld. Dus zonder
tussenkomst van een betaalde
afspraakdienst. Ook vragen wij niet
om een account aan te maken voor
een afspraak. En wij vragen nooit om
bijvoorbeeld bankgegevens bij het
maken van de afspraak.

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 verbouwen van de woning,
Haansberg 64
•	Het realiseren van een dakopbouw, Oude Bredaseweg 136
•	Het plaatsen van tenten tbv het
overblijven van de leerlingen ivm
COVID-19, Stijn Streuvelslaan 42
•	Het wijzigen van de bestemming
van het pand naar woning,
Bisschopsmolenstraat 125
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het vergroten van de bestaande
woning, Ambachtlaan 11
•	het realiseren van een aanbouw
aan de voorzijde en het realiseren
van een dakkapel aan de zijkant
van de woning, Lepelaar 4
•	het bouwen van een woonzorgcomplex, Klompenmakerstraat
ongenummerd
•	Het bouwen van een bijgebouw
(lijmkeuken) en het plaatsen van
een silo, Vossendaal 16
•	Het maken van een constructieve
doorbraak in de woonkamer,
Giek 6
•	Het huisvesten van maximaal 6
individuele personen,
Wilgenlaan 28
•	Het bouwen van een distributiecentrum, Parallelweg ongenummerd
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een uitweg
vanaf Maaslandsingel 67 naar
Zoomweg

Besluiten
van b&w
•	Raadsbrief toezichtsoordeel
huisvesting statushouders
	De provincie houdt toezicht
op het behalen van onze
taakstelling bij de huisvesting
van statushouders. Het eerste
halfjaar van 2020 hebben we
onze taakstelling niet kunnen
realiseren, omdat door corona
nieuwe huisvestingen een tijd
stopgezet zijn. Dit is landelijk het
geval geweest. De provincie heeft
geoordeeld dat deze achterstand
dan ook verschoonbaar is.
•	Antwoord-Brief aan de fractie
van de Partij van de Arbeid over
Corona & sportverenigingen

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

