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Tijdelijkogh Kerk
Van G

Besluiten b&w

Zondag opende locoburgmeester Kees van Aert de nieuwe, tijdelijke
expositie in de Van Gogh Kerk Etten-Leur: ‘Henri de Cocker, kleurrijk als
Van Gogh’. De tentoonstelling opende hij samen met de burgemeester
van Gavere, Dennis Dierick. De mooie overzichtstentoonstelling laat maar
liefst zo’n 40 werken van De Cocker zien: Expressionistische, surreële,
poëtische en abstracte werken. Ontdek de verschillen en overeenkomsten
met Van Gogh! De tentoonstelling is te bezoeken van woensdag tot en met
zondag van 13.30 – 17.00 uur in de periode 1 maart 2020 - 29 maart 2020.

Onthulling kunstwerk wijk Banakkers
In de wijk Banakkers plaatst de gemeente in maart een nieuw kunstwerk. Op 13 maart onthult wethouder
Ger de Weert om 14.30 uur het kunstwerk in het bijzijn van de kunstenares. U bent van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
ANIMO
Op advies van de Commissie Beel-

dende Kunst in de Wijken, die bestaat
uit vaste leden en wijkbewoners van
de wijk Banakkers, heeft de gemeente Etten-Leur gekozen voor het
kunstwerk ANIMO van kunstenares
Saske van der Eerden. Het kunstwerk
komt te staan op het grasveld aan
de Kerkwerve bij het speelveldje.
Het kunstwerk is speciaal voor deze
locatie ontworpen. Saske heeft zich

laten inspireren door het speelveldje.
Animo is hét markeringspunt voor de
wijk, het draagt bij aan het gevoel van
thuiskomen en thuis zijn.
Totstandkoming
Voor de kunstopdracht is een advertentie geplaatst in een kunstblad en

op verschillende sociale media. 91
kunstenaars hebben hierop gereageerd. Op basis van het programma
van eisen zijn uiteindelijk 3 kunstenaars geselecteerd die een schetsontwerp hebben gemaakt, waarna het
ontwerp van Saske van der Eerden
werd uitgekozen.

Agenda van de raadsvergadering
Inloopavond Waldhoornlaan ‘de raad luistert’ op 9 maart

en Bazuinlaan
Op 12 maart organiseren wij een inloopavond over de onderhoudswerkzaamheden aan het riool en de weg
van de Bazuinlaan en de Waldhoornlaan. Woont u aan de Bazuinlaan of
in één van de hofjes ervan? Of woont
u aan de Waldhoornlaan of in één
van de hofjes ervan? Graag nodigen
wij u uit voor de inloopavond. We
horen graag van u welke wensen of
knelpunten u ons wilt laten weten. Op
deze avond zijn er daarom medewerkers van de gemeente aanwezig.
Komt u naar de inloopavond?
De inloopavond is op 12 maart in
wijkgebouw De Gong, Trompetlaan 42

in Etten-Leur. U bent welkom tussen
18.30 - 20.00 uur en u kunt vrijblijvend
binnenlopen. De wensen en knelpunten nemen we als dat mogelijk is mee
in het ontwerp. Als het ontwerp klaar
is, nodigen wij u uit voor een nieuwe
inloopavond.
Wilt u de informatie digitaal inzien?
U kunt de tekening ook digitaal
bekijken via onze website
www.etten-leur.nl. Via de button
Parkeren en wegwerk > Werk aan de
weg en straatafsluitingen > Onderhoudswerkzaamheden verharding
Bazuinlaan of Onderhoudswerkzaamheden verharding Waldhoornlaan.

Bekijk onze video’s ‘Samen
vieren we de vrijheid’
Op 30 oktober was het precies 75 jaar geleden dat Etten-Leur in 1944 werd
bevrijd. De afgelopen maanden keken we samen met de jeugd van EttenLeur terug op de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente. We verzamelden bijzondere verhalen die zich in Etten-Leur hebben afgespeeld. Met
mensen die we dagelijks op straat tegenkomen en op plaatsen die we elke
dag passeren. Op de gemeentelijke website onder Vrije tijd > Etten-Leur
in Beeld, ziet u de vier video’s die wij tot nu toe hebben gemaakt over de
Tweede Wereldoorlog in Etten-Leur. Video 5 met het thema ‘Bevrijding’
volgt in aanloop naar 5 mei.

Keet in de Streek!
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 bij het
wijkspreekuur van de Streek. 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.
Waar ben je welkom?
We organiseren dit wijkspreekuur op

dinsdagavond van 19.30 - 20.30 uur in
het gebouw van Rugbyclub EttenLeur (REL) op 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 te komen. Dan is het wijkspreekuur in de gemeentelijke (bouw)keet
op de hoek van de Langstraat en
Meijerstraat. Kom dan naar het
wijkspreekuren in de keet op 18
maart, 1 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni,
17 juni en 1 juli. Kom je alleen voor
een kopje koffie? Ook dan ben je van
harte welkom. Graag tot ziens!

Op maandag 9 maart is er ’s avonds
vanaf 19.00 uur een openbare
raadsvergadering in kamer 1.04 ABC
van het vergadercentrum, Markt 1,
Etten-Leur.
U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur
informeel van gedachte wisselen
met de raads- en burgerleden. De
vergadering begint om 19.30 uur. Op
de agenda voor de raadsvergadering
die avond staan de volgende onderwerpen:
•	Voorstel over vaststelling van de
kaders voor de herontwikkeling van
de locatie Van ‘t Hoffstraat, EttenLeur
•	Voorstel over de kaderstelling herontwikkeling van de Kloostervelden
•	Presentatie aanpak en planning
Omgevingsvisie

NB: U kunt de vergadering
rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl komt de knop Live te staan.
Zodra de vergadering begint is er een
aanklikbare link op de pagina die de
stream van de vergadering ophaalt.
Gratis exemplaren van de agenda van
deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot
en met maandag 9 maart. Ook kunt
u de agenda inzien 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 9 maart 2020 op ‘Raad Luistert’
klikken).

Werkzaamheden
Nieuwe Donk Etten-Leur
Maandag 2 maart startten de riolerings- en bestratingswerkzaamheden
aan de Nieuwe Donk. Het werk wordt
gefaseerd uitgevoerd zodat de omgeving en de bedrijven beter bereikbaar
blijven. Fase 1 (deel vanaf Vosdonk

Download de omgevingsapp
De aannemer maakt tijdens de

tot de in- en uitrit bij Nieuwe Donk)
duurt naar verwachting tot eind juli
2020. De omleiding wordt met borden
aangegeven. De fasering staat op
de gemeentelijke website > zoek op
Nieuwe Donk.

uitvoering van de werkzaamheden gebruik van een omgevingsapp waarin
u alle informatie over het project
kunt vinden. De app ‘de BouwApp’
is beschikbaar in de Playstore en
Appstore. In deze app kunt u zoeken
op ‘Reconstructie Attelakenseweg’. Hierin worden steeds updates
geplaatst over de voortgang van de
werkzaamheden. Ook kunt u via de
app vragen stellen aan de uitvoerder
op het werk. Wij raden u aan gebruik
te maken van de app en zo op een
gemakkelijke en leuke manier op de
hoogte te blijven van de voortgang van
de werkzaamheden.

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 uitbreiden van de woning,
Julianalaan 52
•	Het legaliseren van een
werkruimte, Bankenstraat 17
•	Het realiseren van 50 woningen,
De Streek fase 4
•	Het plaatsen van een
textielwasserette bij een
tankstation, Oostpoort 10
•	Het realiseren van een
mantelzorgfunctie in een
bestaand bijgebouw, Voorvang 2
Verleende omgevingsvergunning
•	Het huisvesten van personen,
Bankenstraat 21A
•	Het realiseren van een opbouw
en legaliseren van een bijgebouw,
Vinkenbroek 16

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een
landelijk collecterooster op. De
hierop voorkomende stichtingen/
instellingen zijn in het bezit van
een CBF-Erkenning en hebben
een vergunning van de gemeente.
Op de gemeentelijke website staat
het volledige collecterooster voor
de maand maart. Zoek op
‘collecterooster’.

Vergadering
welstandscommissie
op 10 maart
Op 10 maart 2020 is de vergadering van de welstandscommissie.
Deze vergadering is openbaar. De
agenda voor deze vergadering ligt
vanaf 9 maart ter inzage in het
stadskantoor. De agenda kunt u
vanaf 9 maart 12.00 uur ook vinden
op de gemeentelijke website. Alle
informatie over de vergaderlocatie,
de vergadertijd en het spreekrecht
in toelichtende zin, kunt u vinden op
onze website.

www.etten-leur.nl

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

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

Collecterooster
voor maart 2020

Werkzaamheden
Attelakenseweg Etten-Leur
Vanaf maandag 9 maart starten de
werkzaamheden aan de Attelakenseweg. Het gaat om werkzaamheden
aan de riolering, de fietspaden, er
komt nieuw asfalt en er zijn werkzaamheden bij de spoorwegovergang.
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd
zodat de omgeving beter bereikbaar blijft. Het hele werk duurt naar
verwachting tot half juli 2020. Alle
informatie en tekeningen ziet u op de
gemeentelijke website > zoek op
‘Attelakenseweg reconstructie’.

•	Beantwoordingsbrief naar
aanleiding van raadsvragen van
GroenLinks over de Ja/Ja sticker
•	Toezegging aan de gemeenteraad regenboogzebrapad
• Verkoop kapel Oderkerkpark
•	Pilot binnen overeenkomst
maatwerkvoorziening
begeleiding Wmo

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

