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Het is zover. Morgen zal er luidkeels worden gezongen in veel
Etten-Leurse huiskamers en op scholen want Sinterklaas is jarig.
Gezellig! Veel plezier allemaal.

Kom op de koffie bij het wijkspreekuur
Woon je in wijk De Streek? En heb je
vragen, wensen of ideeën over wonen,

veiligheid en leefbaarheid in je wijk?
Dan ben je van harte welkom!
We zijn er voor jou
De wijkwerker van Surplus Welzijn,
René Bliemer, en gemeentelijk wijkmanager Ellis Marcelis zijn aanwezig.
Ook wisselen de woonconsulent van Alwel,
Jos Muijs, wijkagent Jutka de Rooij,
wijkboa Mitchell Dekker, de maatschappelijk werker,wijkzuster, budgetcoach en buurtbemiddeling elkaar af.

Facebookpagina
Ondernemen in Etten-Leur
Een enthousiast en gedreven team zet zich dagelijks in om het goede
ondernemersklimaat in Etten-Leur te behouden en te versterken.
U kunt bij hen terecht met vragen in de breedste zin van het woord.
Via facebook.com/ondernemeninettenleur kunt u vinden welke
contactpersoon u het beste kan adviseren. Met onze Facebookpagina
houden wij u op de hoogte van het bedrijvige lokale nieuws. Volg deze
pagina om als ondernemer, inwoner of bezoeker op de hoogte te zijn
van gemeentelijke informatie over ondernemend Etten-Leur.
Van winkels tot weekmarkt, van bedrijven tot zzp en van horeca tot
evenementen en meer. We plaatsen op deze pagina ook graag reposts
van berichten over ondernemen in Etten-Leur.

Goede zorgverzekering, geen verrassingen
Wilt u een zorgverzekering met een uitgebreid pakket voor een lage premie?
De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een complete
zorgverzekering. Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een
pakket waarbij u geen eigen risico betaalt. Het Werkplein betaalt het eigen
risico voor u. Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering,
AOW of een inkomen rond het minimumloon.
Voor meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering

Waar ben je welkom?
We organiseren dit wijkspreekuur op
dinsdagavond van 19.30 - 20.30 uur in
het gebouw van Rugbyclub Etten-Leur
(REL) op 17 december. En volgend jaar
op 21 januari, 4 februari, 18 februari,
24 maart, 7 april, 12 mei, 26 mei,
9 juni en 23 juni. Zet deze data alvast
in je agenda.
Je kunt er ook voor kiezen om op
woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur

De informatie lees je op: etten-leur.nl > Inwoner > Parkeren en verkeer.

Vraag voor 31 december 2019
mantelzorgwaardering aan
Ontvang je ondersteuning van één of meerdere mantelzorgers? Bijvoorbeeld een
partner, kind, zus, buurvrouw of vriend? Doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald
en in eigen tijd? De gemeente Etten-Leur heeft grote waardering voor de zorg
en hulp door mantelzorgers en wil hen daarom in 2019 weer een blijk van
waardering geven.
Wil jij je mantelzorger namens de gemeente Etten-Leur bedanken en in het
zonnetje zetten? Wij nodigen je van harte uit de mantelzorgwaardering, uiterlijk
voor 31 december 2019, aan te vragen. Dit jaar bestaat het waarderingsmenu uit
een aantal keuzes met een waarde van € 125,- per zorgvrager. Je hebt de keuze
tussen cadeaubonnen en/of een geldbedrag. De aanvragen kunnen digitaal
worden aangevraagd. De toelichting en het aanmeldformulier vind je op
www.zorgvooreenanderetten-leur.nl.

Stempelkaart Kerstactie
Vanaf 4 t/m 18 december ontvangt u bij iedere aankoop op de
weekmarkt Etten-Leur stempels voor op de spaarkaart. Per
persoon mag u twee volle spaarkaarten inleveren tussen 9.00 uur
en 11.00 uur op 18 december bij de kerstkraam, voor een leuke
verassing.
Fijne feestdagen!
Namens alle marktkooplieden wensen wij u prettige feestdagen!
Ook danken we u voor uw bezoek het afgelopen jaar en
verwelkomen u volgend jaar weer graag op de weekmarkten.

Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)

Kom je alleen voor een kopje koffie?
Ook dan ben je van harte welkom.
Graag tot ziens!

Op onze website staat nieuwe informatie over het hoofdwegennet van Etten-Leur.
We doen onderzoek naar mogelijke aanpassingen hiervan. Daarbij kijken we
onder andere naar de verkeersafwikkeling en doorstroming. Het onderzoek
gaat over de gevolgen voor milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
Het is nog geen besluit, want we gaan daarvoor eerst nog in gesprek met
inwoners en andere partners.

Op woensdag 18 december staat de weekmarkt in het centrum van
Etten-Leur geheel in het teken van Kerst. De marktkramen zijn
sfeervol versierd en van 8.30 tot 12.30 uur worden de bezoekers
extra verwend met warme chocomel met slagroom en oliebollen.

Volg ons op

te komen. Dan is het wijkspreekuur
in de gemeentelijke (bouw)keet op de
hoek van de Langstraat en Meijerstraat.
Kom dan op 11 december.
Volgend jaar zijn de wijkspreekuren in
de keet op 29 januari, 12 februari,
4 maart, 18 maart, 1 april, 6 mei,
20 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli.

Onderzoek hoofdwegennet Etten-Leur

Weekmarkt
in kerstsfeer op
18 december

Besluiten
van b&w
•	Beantwoording mailberichten
over bezorgdheid over de
volksgezondheid bij de uitrol
van het nieuwe 5G netwerk
•	Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen
•	Beantwoorden raadsvragen
parkeren bedrijfswagens in
woonwijken APB
•	Raadsinformatiebrief basispremie CZM

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

Keet in de Streek!
De komende maanden houden we
een proef met de wijkspreekuren in
De Streek De ene week is het wijkspreekuur op dinsdagavond en de
andere week op woensdagochtend.
Na deze proef bekijken we of het wijkspreekuur een meerwaarde heeft en
we hiermee doorgaan.

4 december 2019

Verkeersmaatregelen
Kerstmarkt Leur
Op 13 december 2019 vindt de
Kerstmarkt Leur plaats op het
Van Bergenplein. Hiervoor geldt een
parkeerverbod voor de helft van het
parkeerplein (aan de kant van de
trouwkapel) op 13 december 2019
van 13.30 tot 22.00 uur. Het parkeerverbod is met borden aangegeven.

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 plaatsen van een bijgebouw
en een berging op het achtererf,
Pleinstraat 10
•	Het bouwen van een machine
berging, Nijverheidsweg 17
•	Het plaatsen van gevelbeplating,
Nijverheidsweg 29
•	Het plaatsen van een kunstwerk
in de groenstrook, Kerkwerve
ongenummerd
•	Het plaatsen van een overkapping,
Moeskes 9
•	Het bouwen van een Gastenhuis,
Kempenerrandweg ongenummerd
•	Het verlengen van de eerder verleende omgevingsvergunning verleend op 9-1-2012 tbv het plaatsen
van woonunits, Liesbosweg 380A
•	Grondverbetering nabij werkzaamheden regionale Keringen Deelgebied Midden, Bollendonkseweg 33
•	Het vernieuwen van het dak en
aanbrengen van zonnepanelen,
Bollenstraat 12
Verleende omgevingsvergunning
•	Het vervangen van het hekwerk
van het multicourt, Kwadestraat
ongenummerd
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van
de woning, Wilhelminastraaat 35
Geweigerde omgevingsvergunning
•	Het huisvesten van personen,
Hoge Bremberg 22A
Verlening Beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het verbouwen van de woning,
Wildert 21

Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Oderkerkpark
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit
van 2 december 2019 het bovenstaande verkeersbesluit heeft 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 www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 4 december 2019

www.etten-leur.nl
Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
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

