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Laatst niscentrum
nieuwe ten
Vrijdag mochten wethouders Ger de Weert en Kees van Aert de laatste paal
slaan op de bouwplaats van het nieuwe tenniscentrum. De ultramoderne
sportvoorziening op het Trivium in Etten-Leur krijgt twee verdiepingen met
vier squashbanen, vier hardcourtbanen, zes gravelbanen, vier padelbanen en
zes bowlingbanen. De opening is naar verwachting in september van dit jaar.

Seniorenraad Etten-Leur zoekt nieuwe actieve leden
De Stichting Seniorenraad EttenLeur komt op voor de belangen van
senioren in de gemeente Etten-Leur.
Zij adviseert de gemeente en andere
instanties gevraagd en ongevraagd
over verschillende zaken die senioren
betreffen.
Enkele van de projecten waar we in
2019 druk mee waren: de uitgave van

de Seniorenwijzer en het opzetten van
het ANWB-project AutoMaatje.
De Seniorenraad heeft ongeveer 10
leden, waarvan er enkele de EttenLeurse ouderenbonden vertegenwoordigen. De andere leden hebben
zitting op persoonlijke titel. In de loop
van 2020 neemt een aantal leden
afscheid omdat ze de maximale zittingsperiode bereiken. Om de belan-

gen van de senioren goed te kunnen
behartigen zoekt de Seniorenraad
nieuwe actieve bestuursleden. Ook
senioren met een niet Nederlandse
achtergrond worden nadrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren.

Het is een uitdagende vrijwilligersfunctie in een dynamische organisatie. Na een gesprek met het dagelijks

bestuur worden nieuwe leden door de
Seniorenraad benoemd op voordracht
van het dagelijks bestuur.
Solliciteren kan door middel van een
gemotiveerde brief of e-mail aan:
Stichting Seniorenraad Etten-Leur
t.a.v. Secretariaat, Julianalaan 3,
4872 BC Etten-Leur.
E-mail: seniorenraad@gmail.com.
Ook vragen kunt u hier stellen.

Stichting Ondernemersklankbord helpt ondernemers vooruit!
Wilt u groeien met uw bedrijf? Bent u
starter, onderzoekt u de markt, kan
de organisatie beter of overweegt u
bedrijfsopvolging? In elke fase en bij
elk bedrijfsaspect komen er tal van
vragen op u af. Daar kunnen we u
bij helpen. Ondernemersklankbord

(OKB) voorziet iedere ondernemer in
heel Nederland bij elk vraagstuk van
bedrijfsadvies.
De mensen van het Team WestBrabant die voor coachende en
adviserende werkzaamheden worden
ingezet zijn ervaren, gemotiveerd en

enthousiast. Het kunnen oud-ondernemers zijn, maar ook mensen die in
het management van grote bedrijven
hebben gewerkt. Zij delen vrijwillig
hun expertise en geven u onpartijdig
advies.
U kunt vrijblijvend een gesprek heb-

ben met één van de adviseurs. Bel
088-1717920 voor het maken van een
afspraak of mail naar team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl.
Meer informatie is ook te vinden op
www.ondernemersklankbord.nl.

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’, 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 de locatie Zundertseweg 66-66a.
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

Openingstijden horeca Carnaval
De burgemeester van Etten-Leur stelt verruimde openingstijden vast:
Voor alle horecabedrijven in Etten-Leur (met uitzondering van paracommerciële inrichtingen en coffeeshops) in de nacht van vrijdag op zaterdag, in de nacht van zaterdag op zondag en in de nacht van zondag op
maandag tijdens carnaval, tot 04.00 uur. Voor de voorschriften die hieraan zijn verbonden, kan contact worden opgenomen met de gemeente
via telefoonnummer 14 076 of via apv@etten-leur.nl.

De 9 beste januarifoto’s op Instagram
Deze negen foto’s bij ons op Instagram, kregen in januari de meeste likes. In
totaal hebben wij afgelopen maand 55 foto’s geplaatst op Instagram. Dat is
bijna 2 per dag! Alle januarifoto’s bij elkaar kregen ruim 2700 likes. De foto’s
zie je op Instagram bij gemeente_ettenleur. Volg jij ons al?

en andere belanghebbenden krijgen
hierover persoonlijk bericht.
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Donkerstraat alleen nog maar
voor bestemmingsverkeer
In de Donkerstraat, tussen de
Tuindersweg en de Elshoutweg,
plaatsen we komende weken borden.
Je mag alleen nog in dit gedeelte
van de Donkerstraat rijden als je
daar een bestemming hebt. Hiermee
stellen we een geslotenverklaring
in voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer. Dit verbod geldt voor alle
motorvoertuigen. Er geldt een
uitzondering voor landbouwverkeer.
Sluipverkeer beperken
We nemen deze maatregel om sluipverkeer van en naar Prinsenbeek te

beperken. Dagelijks rijden bijna 1000
voertuigen door de Donkerstraat.
Hier is deze weg niet voor geschikt.
Daarnaast is er een goed alternatief
aanwezig. Namelijk via de Zevenbergseweg en Strijpenseweg rijden,
want dit zijn de hoofdwegen.
Handhaving
Als de borden er staan mogen zowel
onze BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) van de gemeente
als de politie handhaven op deze
borden. De boete bedraagt 95 euro.

Stadskantoor, Werkplein en
Wmo-loket Elz met Carnaval
Stadskantoor
Op carnavalsmaandag 24 februari
kunt u, op afspraak, 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 25 februari bent u weer van harte welkom
bij de Gemeente Etten-Leur in het
stadskantoor, op afspraak tijdens de
gebruikelijke tijden.
Werkplein Hart van West-Brabant
Op carnavalsmaandag 24 februari
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 24 februari is het Wmo-loket Elz telefonisch
bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur.
Met ingang van 2019 werken wij op afspraak. Binnenlopen zonder afspraak
kan uitsluitend op woensdagochtend
tussen 9.00 - 12.00 uur.
Milieustraat met carnaval
De Milieustraat is open op carnavalszaterdag van 09.00 - 16.00 uur en carnavalsdinsdag van 13.00 - 16.00 uur.
Op carnavalsmaandag 24 februari is
de Milieustraat gesloten.

Besluiten b&w
•	Raadsbrief inwonerparticipatie
nota armoedebeleid
•	Principebesluit met betrekking
tot het voornemen voor fase
gezinshuis Windmee
•	Maatwerkovereenkomst
huishoudelijke ondersteuning
hospice Careyn
•	Contourennotitie
RES West-Brabant

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
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het monteren van twee verlichte
gevelreclames, Trivium 76
•	Het uitbreiden van de bestaande
woning, Hubertuslaan 29
•	Het wijzigen van de gevel en het
plaatsen van een overkapping,
Triangeldreef 2
•	Het plaatsen van zonnepanelen,
Achtersteven 6
•	Het permanent plaatsen van een
(voorheen) tijdelijke) portocabin,
Nijverheidsweg 29
Verleende omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een woonzorgcomplex, Langstraat ongenummerd
•	Het aanbrengen van twee gevelreclames tegen het bestaande
gebouw, Trivium 76
•	Het realiseren van een bijgebouw
en een berging, Pleinstraat 10
•	Het vervangen van de kozijnen
aan de voorzijde van de woning,
Schoonhout 122
•	Het kappen van twee bomen op
locatie Guido Gezellelaan tegenover nr. 62 en het Oderkerkpark
•	Het kappen van diverse bomen
onderhoudsproject voorjaar 2020
Besluit aanmeldnotitie
milieueffectrapportage (Mer)
•	Genkstraat, herontwikkeling
locatie voormalig schoolgebouw
Het Kompas 4Heemskinderen.
Burgemeester en wethouders
hebben besloten dat voor deze
activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.
•	Zundertseweg 66-66A. het realiseren van volledige Horeca in een
bestaand gebouw. Burgemeester
en wethouders hebben besloten
dat voor deze activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft
te worden.

Vergadering
welstandscommissie
op 11 februari 2020
Op 11 februari is de vergadering van
de welstandscommissie. Deze
vergadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering ligt vanaf 10
februari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 10
februari 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)
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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

