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Wervelend
Sportgala
Zaterdagavond was de grote zaal in Nieuwe Nobelaer volledig gevuld
met genomineerden en bezoekers van het Sportgala Etten-Leur. Er
waren spectaculaire optredens en er was zang en dans. Dat maakte het
Sportgala Etten-Leur weer tot een wervelende show. Het belangrijkste
was natuurlijk de bekendmaking van de sportprijzen van 2018.
Proficiat aan alle winnaars!!

Informatieavond N389
PRESENTATIE PLANNEN VOOR DE PROVINCIALE WEG TUSSEN ETTEN-LEUR EN ZEVENBERGEN
In februari 2018 organiseerde de
provincie Noord-Brabant een avond,
waarbij iedereen zijn of haar problemen, wensen en ideeën voor de N389
tussen Etten-Leur en Zevenbergen
kon inbrengen. Deze informatie is
verwerkt in een nieuw plan voor de
weg. De provincie wil dit plan graag
aan u presenteren en is benieuwd
naar uw mening. De presentatie
vindt plaats op dinsdag 12 februari
2019, om 19.30 uur in De Turfvaart,

Westpolderpad 6 in Etten-Leur. Na
de presentatie is er gelegenheid om
met elkaar van gedachten te wisselen
over de plannen. Alle opmerkingen
en suggesties worden verwerkt in een
(eventueel) aangepast plan.
Groot onderhoud in 2020
De provincie Noord-Brabant wil in
2020 groot onderhoud uitvoeren aan
de N389, de provinciale weg tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Dit

onderhoud moet ervoor zorgen dat de
weg weer minimaal 10 jaar goed kan
functioneren. Bij de plannen is niet
alleen gekeken naar de technische
staat van de weg en de meest actuele
richtlijnen. Er worden ook diverse
oplossingen voorgesteld voor de
problemen en aandachtspunten die
(voornamelijk) omwonenden inbrachten in februari 2018. Deze plannen
presenteert de provincie nu. Dit zijn
nog niet de definitieve plannen: de

provincie betrekt uw inbreng op 12
februari nog bij de finale afronding
van de plannen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de plannen voor de N389 kunt u contact
opnemen met Jeroen van Bremen van
de provincie Noord-Brabant. Dat kan
per mail (jvbremen@brabant.nl) of
telefonisch (06-27745193). Wij verwelkomen u graag op 12 februari 2019.

Stadskantoor, Werkplein en
Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaats Wmo-loket Elz met Carnaval
Dreef
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 24 januari 2019 bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen.
Het verkeersbesluit ligt gedurende
zes weken na deze openbare bekend-

making voor eenieder ter inzage in
het stadskantoor.
Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 30 januari 2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen Crossduathlon
Op 10 februari 2019 van 10.30 tot 15.30 uur vindt de Crossduathlon plaats
in bosgebied De Kogelvanger in Etten-Leur. Hiervoor zijn de volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:
10 februari 2019 van 10.00 tot 16.30 uur:
1.	De Zandspui, tussen de Hoge Bremberg en de Hoge Vaartkant, is
afgesloten voor alle verkeer:
	Dit geldt niet voor voetgangers en voertuigen van
hulpverleningsdiensten.
2.	Er geldt een parkeerverbod voor een gedeelte van de Zandspui.
De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn ter plaatse aangegeven met
verkeersborden.

Spreekuur voor ondernemers
Bent u (startende) ondernemer en zou
u wel eens met een ervaren adviseur willen spreken? U bent dan van
harte welkom bij het spreekuur van het
OKB-team in de regio West-Brabant.
Neem voor vragen of het maken van
een afspraak in Etten-Leur contact
op met het OKB-team, bereikbaar via
e-mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via
088-1717920 (gratis). U kunt in elke bedrijfsfase om hulp vragen: bij de start
van de onderneming, bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling,
bij faillissementspreventie, bij bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging.
Meer info over OKB vindt u op www.etten-leur.nl/ondernemer.

Stadskantoor
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt u
bij de publieksbalies van de gemeente
terecht van 9.00 - 12.00 uur. Daarna
zijn we gesloten. Wij zijn tot 12.00
uur telefonisch bereikbaar. Heeft u
daarna nog een melding of vraag die
niet kan wachten, dan kunt u ons na
12.00 uur bereiken via het algemene
telefoonnummer 14076. U wordt
dan doorgeschakeld naar het extern
callcenter.
De avondopenstelling vervalt in de
carnavalsweek. Op dinsdag 5 maart
bent u weer van harte welkom bij de
Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor op de gebruikelijke tijden.

Werkplein Hart van West-Brabant
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt
u bij het Werkplein terecht bij de Servicebalies van 9.00 - 12.00 uur. Bellen
kan naar (076) 750 35 00 tijdens het
telefonisch spreekuur van 09.00
tot 10.30 uur. Vanaf 12.00 uur is het
Werkplein op beide locaties gesloten.
Op de andere dagen rondom Carnaval
heeft het Werkplein geen afwijkende
openingstijden.
Wmo-Loket Elz
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt
u van 9.00 – 12.00 uur het Loket Elz
binnenlopen.
Daarna is het loket gesloten. Op dinsdag 5 maart bent u weer van harte
welkom op de gebruikelijke tijden.

Agenda van de
raadsvergadering
‘De raad
debatteert’ op
4 februari 2019
Op maandag 4 februari is er ’s
avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in de Van
Goghkerk. U kunt van 19.00 uur tot
19.30 uur informeel van gedachte
wisselen met de raads- en burgerleden in de Schonckzaal van het
vergadercentrum. De vergadering
begint om 19.30 uur. Op de agenda
voor de raadsvergadering die avond
staan de volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de vaststelling van
het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019 - 2023 (VGRP)
•	Voorstel over de vaststelling van
het afvalbeleid
•	Voorstel naar aanleiding van het
onderzoek van de rekenkamercommissie West-Brabant naar
handhaving
•	Voorstel over de vaststelling van
het bestemmingsplan Hanekinderstraat 4
•	Voorstel over de aanpassing van
de volgende verordeningen:
o	Organisatieverordening van de
griffie;
o	Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad;
o	Verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’;
o	Instructie voor de griffier
•	Voorstel over de 1e begrotingswijziging 2019 GR ICT samenwerking W-Br en de wijziging GR ICT
samenwerking W-Br aangezien
het Werkplein graag toetreedt
Gratis exemplaren van de agenda
van deze vergadering liggen in het
informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 4 februari
2019. Ook kunt u de agenda inzien
in het informatiecentrum in het
stadskantoor en in de openbare
bibliotheek Etten-Leur, Anna van
Berchemlaan 4.
De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.
nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender
bij de datum 4 februari 2019 op
’Raad debatteert’ klikken).

Milieustraat
Ontwerp-besluit vaststelling hogere
waarden Wet geluidhinder, plangebied met carnaval
‘Triangeldreef 21, het Carillon’,
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur maken bekend
dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden
vast te stellen voor de bouw van
patiowoningen in het plangebied ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ (ontwerpbestemmingsplan ‘Triangeldreef 21,
het Carillon’). Het betreft een hogere
waarde van maximaal 53 dB. Het
ontwerp-besluit en het daaraan ten
grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode
31 januari 2019 tot en met 13 maart
2019 voor iedereen ter inzage in het
stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te
Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook
raadpleegbaar op de gemeentelijke
internetpagina www.etten-leur.nl

onder Inwoner > Alle onderwerpen >
Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Triangeldreef 21,
het Carillon. Gedurende de periode
van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
maar bij voorkeur schriftelijk een
zienswijze over het voornemen tot
vaststelling van hogere grenswaarde
indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100
te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze
kan ook digitaal worden ingediend
door gebruik te maken van het
webformulier ‘zienswijze indienen’
(legitimatie via DigiD is verplicht).
Etten-Leur, 30 januari 2019

De Milieustraat is open op carnavalszaterdag en carnavalsdinsdag.
Op carnavalsmaandag 4 maart is de
Milieustraat gesloten.

Besluiten
van b&w
•	Energieverkenning Etten-Leur
	(routekaart naar klimaatneutraal)
•	Samenwerking Regionale
Energiestrategie West-Brabant
•	Evaluatie bezorgen rij- en
reisdocumenten

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

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Elz t (076) 502 40 25
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076
Wijkteam t (076) 502 40 30

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.
Verleende vergunning
•	Het wijzigen van leidinggevenden
drank- en horecavergunning
zwembad de Banakker
Verleende omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een carport,
Busschieterslaan 20
•	Het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing.
Binnentuin 14
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een
overkapping, Maaslandsingel 2
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	het realiseren van een zonnepark
langs de A58
•	het plaatsen van een overkapping
aan de zijgevel van de woning,
Penningweg 10
•	het plaatsen van een
erfafscheiding, Loofhout 19
•	het vellen van vier bomen
(Carpus betulus), locatie
San Francescolaan 1
•	het uitbreiden van de woning,
Voorsteven 4
•	het plaatsen van een hekwerk,
Patagonweg 27
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een uitweg
naar perceel Tamboerhof 15
Ontwerp-besluit vaststelling
hogere waarden Wet geluidhinder,
plangebied Triangeldreef 21,
het Carillon’, Etten-Leur
Ontwerp-bestemmingsplan
‘Triangeldreef 21, het Carillon’,
Etten-Leur

Besluitenlijst
van de raadsvergadering van
21 januari 2019
De gemeenteraad heeft besloten om
•	ter tijdelijke vervanging van
wethouder van Hal dhr. J.C.M.
Paantjens te benoemen voor een
termijn van 16 weken
•	het voorstel over het opheffen
van geheimhouding op een rapport van Synarchis vast te stellen
Voor de complete formulering
van de besluiten verwijzen wij
u graag naar onze website:
www.etten-leur.nl > Bestuur >
Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum
21 januari 2019 op ‘Raad besluit’
klikken.
De besluiten in deze besluitenlijst
zijn compact geformuleerd. Aan de
besluiten zijn nadere bepalingen
en voorwaarden verbonden. Om
deze redenen kunnen aan deze
besluitenlijst geen rechten worden
ontleend. De volledige besluiten zijn
bepalend.

Achilles-Cross in
De Kogelvanger
In het bosgebied De Kogelvanger aan de Zandspui is op zondag de 48e
Achilles-cross gelopen. De aanmoedigers onder de paraplu, maar de
jonge deelnemers enthousiast op het parcours. Klasse! Verschillende
leeftijdsgroepen en categorieën namen het die dag tegen elkaar op.

Cursus voor partners van mensen met Autisme
De groep partners die met de gevolgen van autisme te maken krijgt is
groot. Sommigen maken zich zorgen
en voelen zich verdrietig.
Anderen voelen vooral boosheid en
onmacht, omdat ze weinig invloed
lijken te hebben om de situatie te
veranderen.
Tegelijkertijd wordt er een extra
beroep op hen gedaan, bijvoorbeeld

op het gebied van zorg, huishouden
en opvoeding. Dit alles kan zwaar zijn
en allerlei spanningen met zich meebrengen. Het is niet altijd eenvoudig
om te weten waar je goed aan doet.
Daarnaast wordt autisme door de
omgeving vaak niet herkend. Dit heeft
een negatief effect op de sociale
steun uit de omgeving. In de cursus
wordt gewerkt aan de hand van the-

Ondersteuning voor mensen
met een laag inkomen
De afgelopen weken vertelden we u
meer over de verschillende regelingen die de gemeente aanbiedt voor
gezinnen met kinderen die rond
moeten komen van een laag inkomen.
U kunt alle regelingen teruglezen op
onze website www.etten-leur.nl >
Inwoner > Alle onderwerpen >
Uitkering en inkomen.
Stichting Leergeld
Heeft u door een schuldensituatie
niet genoeg geld om uw kind te laten
meedoen bij een vereniging, sportclub
of muziekles? Of zijn de schoolkosten
te hoog? Dan kan stichting Leergeld u

misschien helpen. Stichting Leergeld
Noord-West Brabant heeft als doel
om kinderen uit Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert
de mogelijkheid te bieden om deel te
nemen aan (school)activiteiten. Maar
ook om bijvoorbeeld net zoals de
andere leerlingen met een fiets naar
school te gaan. Door deelname krijgen kinderen meer kans om sociale
contacten (buiten school) te maken
en om belangrijke vaardigheden als
teamgeest te ontwikkelen.
Meer informatie en de
aanvraagmogelijkheid vindt u op
www.leergeldnoordwestbrabant.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan
‘Triangeldreef 21, het Carillon’,
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend
dat gedurende de periode 31 januari
2019 tot en met 13 maart 2019 het
ontwerp-bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ (NL.IMRO.0
777.0132TRIANGELDR21-2001) en
de daaraan ten grondslag liggende
onderzoeken voor iedereen ter inzage
liggen in het informatiecentrum van
het stadskantoor, Roosendaalseweg
4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn
ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.
nl onder Inwoner > Alle onderwerpen
> Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Triangeldreef 21, het
Carillon. Daarnaast is het ontwerp
bestemmingsplan raadpleegbaar
op de landelijke internetpagina
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
ontwerp-bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ heeft betrekking op het perceel Triangeldreef 21
(voormalige locatie basisschool het

Carillon) en de onbebouwde gronden
gelegen tussen Vedelring 152 en
Beiaard 391. Dit ontwerp maakt
het mogelijk om patiowoningen en
rijenwoningen te bouwen. De patiowoningen zijn gepland op het perceel
Triangeldreef 21. De rijenwoningen
zijn gepland op de gronden gelegen
tussen de Vedelring 152 en Beiaard
391. Daarnaast is in het plangebied ruimte voor een toegangsweg,
parkeerplaatsen en groen met
speelgelegenheid. Gedurende de
periode van ter inzage ligging kan
iedereen schriftelijk of mondeling
maar bij voorkeur schriftelijk over het
ontwerp-bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ een zienswijze
indienen bij de gemeenteraad van
Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870
GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook
digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier
‘zienswijze indienen’ (legitimatie via
DigiD is verplicht).

ma’s, zoals kenmerken van autisme,
communicatie, grenzen aangeven,
relatie uit balans, wat doet autisme
met mij, met mijn gezin en hoe houd
ik mezelf staande.
De cursus wordt georganiseerd door
Indigo Brabant en start op maandag
4 februari 2019. Het gaat om 7 bijeenkomsten van 16.00 - 18.00 uur.

De locatie is de Gong aan de
Trompetlaan 42 in Etten-Leur. De
cursus is bedoeld voor partners van
iemand met autisme. Anna-Reina van
der Sluis van Indigo Brabant verzorgt
de cursus. De kosten: gratis, alleen
koffie en thee is voor eigen rekening.
Aanmelden kan via Indigo Brabant via
email a.vandersluis@indigobrabant.nl
of telefoon: 088 0161800 (toets 1).

Komt u op de koffie bij het
wijkspreekuur Grient /
Sanderbanken?
Heeft u vragen, wensen of ideeën over wonen, veiligheid en leefbaarheid
in Grient/Sanderbanken? Kom dan naar het volgende wijkspreekuur op
dinsdag 5 februari. Ook voor alleen een kopje koffie bent u van harte welkom. Wijkagent Sjoerd Vink, Jan Braspenning en Saïda Kruydenhof van
Wooncorporatie Alwel, wijkwerker van Surplus Welzijn Linda Deckers en
wijkmanager Jessica van Sluijs zijn aanwezig.
Waar bent u welkom?
Het wijkspreekuur vindt plaats in de wijkhuiskamer in de Brede School
D’n Overkant aan de Edward Poppelaan 18. Wij zien u graag op de
volgende dinsdagen van 11.00 - 12.00 uur: 5 februari, 12 maart, 2 april, 7
mei, 4 juni en 2 juli.

Carnavalskriebels?
Etten-Leur City app verzamelt traditiegetrouw alle openbare activiteiten en de
leukste feestjes voor je. Ook met Carnaval. Heb je de app nog niet? Download
de app op je telefoon om niets te missen of kijk op www.etten-leurcityapp.nl.
Ieder jaar wordt door de KV de Leurse Leut en SC de Stijloren een motto
gekozen. Dit jaar is het thema van SC de Stijloren: ‘Wij trèkke ’t stripke dur’
& het thema van KV de Leurse Leut is: ‘Wemme Ut Beste Stukske’. Haak er op
in en doe er wat mee!

Etten-Leur, 30 januari 2019
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