Carnavalsbier is
goedgekeurd
RESTAFVAL

(ondergrondse) verzamelcontainers. Hier is de Afvalkalender niet van
toepassing.
Brengen: kunnen zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.
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PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL/DRANKENKARTONS (PD-AFVAL)

Schone plastic flesjes flacons, tubes en ander klein verpakkingsmateriaal.
Lege drankenkartons en zuivelpakken. Papieren etiketten hoeven niet te
worden verwijderd.
Geen PD-afval zijn plastic verpakking met inhoud, chemisch afval, make-upgenomen. We kunnen weer gerust zijn: het
verpakking, terpentineflessen, kitkokers, piepschuim, fastfoodverpakking,
TAPIJT
bier is goedgekeurd en kan geschonken
verpakkingsvulmateriaal, resten papier-, karton- of folieafdekmateriaal,
worden met carnaval!
chipsverpakking, doordrukstrips (pillen of kauwgom), plastic speelgoed,
Geweven vloerbedekking, ondertapijten, kleden en vloermatten.
plastic tuinmeubels en overige plastic producten.
Brengen: dit kan worden ingeleverd op de betaalroute van de Milieustraat.
Ophalen: volgens Afvalkalender. Biedt uw PD-afval op de dag vóór
ophalen vanaf 17.00 uur, maar uiterlijk op de ophaaldag om 07.30 uur aan
TEXTIEL
in doorzichtige zakken.
Deze zakken zijn verkrijgbaar bij diverse supermarkten. De supermarkten
Kleding, beddengoed, gordijnen, tafellakens, handdoeken, schoeisel, knufstaan vermeld op www.afval3xbeter.nl
fels en hoofddeksels. Ook oud en versleten is welkom.
Brengen: u kunt uw PD-afval zonder extra kosten naar de Milieustraat
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zandbakzand en stenen vazen.
Brengen: dit kan ingeleverd worden op de betaalroute van de Milieustraat.
Ophalen: u kunt puin ook aan huis op laten halen. U dient dan eerst een
big bag op te halen bij de Milieustraat (zie uitleg bij ‘grof afval’), waarna u
contact opneemt met de Afval Helpdesk, telefoon 0800 333 66 99 (gratis).

Zwarte grond, teelaarde voor beplanting.
Brengen: kan zonder extra kosten worden afgeleverd op de Milieustraat.

Afvalinformatie en afvaltarievenCOMPOST OPHALEN

Elke lediging van een minicontainer van 180 liter voor restafval, kostDeze
6 euro.
Een inworp bij een ondergrondse container
grondverbeteraar voor uw tuin kunt u het gehele jaar gratis komen
(van 60 liter) kost 2 euro en bij een inpandige container (van 30 liter) kost
1
euro.
Dit geldt
de eerste
halen op de Milieustraat,
metvanaf
een maximum
van 1aanbieding
m3 per bezoek.of
inworp. Vanaf 2019 zitten er namelijk geen ledigingen meer in het vastrecht.

VERZAMELCONTAINER BIJ HOOGBOUW

INFORMATIE EN CONTACT

Bij appartementen wordt - per locatie - nagegaan wat de beste oplossing
is voor u en de gemeente: minicontainers of verzamelcontainers. Een
verzamelcontainer is een container met een grote inhoud waar een groep
bewoners het afval in kwijt kan. Etten-Leur kent twee modellen, die beide
te bedienen zijn met de milieupas: bovengronds inpandig of ondergronds,
op straat. De Afvalkalender is op al deze containers niet van toepassing.

Afvalwijzer (App)
www.afval3xbeter.nl
info@afval3xbeter.nl
0800-333 66 99 (gratis nummer)

MILIEUPAS

www.milieucentraal.nl

Deze pas is adresgebonden en te gebruiken als registratiemiddel en
toegangscontrole op de Milieustraat. Bewoners van appartementen dienen
deze pas te gebruiken om de verzamelcontainer te openen.
Als u gebruik maakt van diensten waaraan kosten zijn verbonden dan
worden deze jaarlijks gefactureerd via uw milieupas c.q. de Belastingsamenwerking West-Brabant. Voor meer informatie zie het kopje tarieven.

MINICONTAINER
Laagbouwwoningen zijn voorzien van minicontainers van 180 liter voor
restafval, GFT en papier. Deze containers zijn adresgebonden en mag u
niet meenemen als u verhuist. U kunt uw container op de dag vóór lediging
vanaf 17.00 uur, maar uiterlijk op de ophaaldag om 07.30 uur aan de straat
zetten. Doe dit op de aangewezen verzamelplaatsen, met de handgreep
naar de straatkant. Na lediging dient de minicontainer nog op dezelfde dag
op uw eigen perceel teruggeplaatst te worden. Door verkeerd aan te bieden
loopt u risico dat uw container niet leeggemaakt wordt. Containers die buiten genoemde tijden in de openbare ruimte staan kunnen beboet worden.

TARIEVEN

M

MILIEUSTRAAT VOSDONK – VERSCHUURWEG 5
Milieustraat Vosdonk is geopend op:
Maandag t/m donderdag
13.00 – 16.00 uur (zomertijd wo tot 19.00)
Vrijdag
10.00 – 16.00 uur
Zaterdag
09.00 – 16.00 uur
Op zon- en feestdagen is Milieustraat Vosdonk gesloten.

180 liter container

Ondergrondse 60 liter trommel

Inpandige 30 liter trommel

Vastrecht (inclusief ledigingen
gft- en papiercontainers)

Jaar

€156,00

€156,00

€156,00

Aanbiedingen restafval

Per lediging

€ 6,00
(vanaf 1e aanbieding)

€ 2,00
(vanaf 1e aanbieding)

€ 1,00
(vanaf 1e aanbieding)

Extra ledigingen restafvalcontainer

Per lediging

€ 6,00
(per aanbieding)

Extra container - max. 1 per afvalstroom

Jaar

€ 18,00

Milieustraat - betaalroute* per halve m3

€ 12,50 (1e m3 is gratis)

Ledigingen extra restafvalcontainer

Per lediging

€ 6,00

Huis aan huis ophalen (per Big Bag)

€ 95,00

Oproep via Helpdesk 0800 333 6699

Per m3

€ 100,00

*De volgende producten kunt u tegen betaling inleveren bij Milieustraat Vosdonk:
B-hout, C-hout, dakleer, gips, grof restafval, matrassen, puin, tapijt. Bruikbare huisraad en afgedankte elektrische apparaten en elektra kunt u gratis inleveren.

Collecterooster
maart 2019
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een
landelijk collecterooster op. De
hierop voorkomende stichtingen/
instellingen zijn in het bezit van
een CBF-keurmerk. 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.
In maart 2019 zijn de volgende
collecteperiodes in Etten-Leur
• 03 maart t/m 9 maart
Jantje Beton
• 10 maart t/m 16 maart
Amnesty International
• 17 maart t/m 23 maart
Reuma Nederland
• 24 maart t/m 30 maart
Stichting ZOA
Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in
Nederland gewezen op praktijken
van illegale kledinginzameling. Die
inzamelingsacties vinden plaats
zonder gemeentelijke vergunning.
Hoewel dergelijke illegale
kledinginzamelingspraktijken
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 2019 in Etten-Leur kleding
inzamelen
•	Januari-februari-maart
	Stichting Pandilla
Ontwikkelingshulp
• April-mei- juni
Ronald McDonalds kinderfonds
• Juli-augustus-september
Dierenbescherming
• Oktober-november-december
Maag Lever Darm stichting
Meer informatie over deze
stichtingen/instellingen is te vinden
op de site van het CBF (www.cbf.nl).

Verkeersbesluit
stopverbod
Groenling ter
hoogte van de
polikliniek Bravis
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 21 februari 2019
voor bovenstaande verkeersbesluit
hebben genomen. De
verkeersbesluiten liggen gedurende
zes weken na deze openbare
bekendmaking voor eenieder ter
inzage in het stadskantoor. Tevens
is het verkeersbesluit te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl
Etten-Leur, 27 februari 2019

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

27 februari 2019

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 omgevingsvergunning
•	Het splitsen van de woning,
Markt 85
•	Het realiseren van
teeltondersteunende
voorzieningen, ter hoogte van
Lochtsepad 13
•	Het aanleggen van
teeltondersteunende
voorzieningen, Engelsstraatje
ongenummerd
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een
gewasondersteuning t.b.v.
frambozenteelt, Liesbosweg
ongenummerd
•	Het verbouwen van een woning,
Kromhout 8
•	Het veranderen van de bestaande
gevel woning, Lange Brugstraat 1
•	Het bouwen van huisvesting voor
personen, Bankenstraat 17
•	Het huisvesten van personen,
Spoorlaan 24
•	Het huisvesten van personen,
Beukenlaan 13
•	Het plaatsen van een
verdiepingsvloer in 2 ruimten,
Dukaatstraat 8
•	Het plaatsen van een
overkapping, Bijvang 30
Wet Milieubeheer 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Liesbosweg 223
Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en
commissieleden
Instructie voor de griffier van de
gemeente Etten-Leur 2019
Kostenopbouw tarieven
overbrengen en bewaren
voertuigen
Tarieventabel ex artikel 4
Wegsleepverordening 2011
Reglement van orde voor
vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeente
Etten-Leur
Verordening op ‘de raad luistert’
en ‘de raad debatteert’ 2019
Organisatieverordening griffie
Etten-Leur 2019

Besluiten
van b&w
•	Rapportage Burgerpeiling 2018
WaarStaatJeGemeente
• Digitaal Opkoopregister
• Kunstwerk Gerrit de Morée

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

Beiaard gaat
op de schop
Vanaf maandag 11 maart is de Beiaard, tussen de rotonde
Bisschopsmolenstraat en de rotonde Roosendaalseweg, afgesloten voor
doorgaand verkeer. Dit verkeer wordt tijdens de wegwerkzaamheden
omgeleid via de Roosendaalseweg en de Bisschopsmolenstraat (en
omgekeerd). Het werk duurt naar verwachting drie weken. Dit is natuurlijk
afhankelijk van de weersomstandigheden. De bewoners en bedrijven in de
buurt zijn al op de hoogte gebracht over de werkzaamheden.
Tijdelijke bushaltes
De bushaltes, van de lijndienst en de buurtbus, in de Beiaard worden
tijdelijk verplaatst naar de rotonde Roosendaalseweg/Beiaard.
Stopverbod Bisschopsmolenstraat
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid door de
Bisschopsmolenstraat. In deze straat geldt een stopverbod. De gemeente
gaat in deze uitvoeringsperiode extra aandacht geven aan het naleven van
dit stopverbod en handhaven als dit nodig is. Hiermee wordt de doorgang
van (bus)verkeer zo min mogelijk gehinderd.

Bereikbaarheid De Gong en supermarkt
Wijkgebouw/sporthal De Gong en de naastgelegen supermarkt
aan de Trompetlaan zijn in deze periode het best te bereiken via de
Roosendaalseweg > Grauwe Polder > Hobodreef (en omgekeerd).
Waar vindt u de meest actuele informatie over het werk?
Op internet zal doorlopend de meest actuele informatie voor u te vinden
zijn, zoals de kaart met omleidingsroutes en gewijzigde bushaltes. Kijk
hiervoor op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle Onderwerpen > Parkeren,
verkeer en vervoer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Beiaard.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hanekinderstraat 4’, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van
4 februari 2019 het bestemmingsplan
‘Hanekinderstraat 4’ ongewijzigd
heeft vastgesteld (NL.IMRO.0777.0
130HANEKINDERSTR4-3001). Het
besluit tot vaststelling, raadsvoorstel,
bestemmingsplan en bijhorende
onderzoeken liggen gedurende de
periode van 28 februari tot en met 11
april 2019 voor iedereen ter inzage in
het Stadskantoor, Roosendaalseweg
4 te Etten-Leur. De gegevens zijn ook
raadpleegbaar op de gemeentelijke
internetsite (www.etten-leur.nl >
Inwoner > Plannen en (ver)
bouwen > Bestemmingsplannen >
Hanekinderstraat 4). Ook zijn het
raadsbesluit en het bestemmingsplan
raadpleegbaar op de landelijke
internetsite

www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan
‘Hanekinderstraat 4’ betreft de
bouw van een vrijstaande woning
ten noorden van de bestaande
woning. Gedurende de periode van
1 maart tot en met 11 april 2019
kan tegen het raadsbesluit van 4
februari 2019 tot vaststelling van het
bestemmingsplan ‘Hanekinderstraat
4’ beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden
ingesteld door een belanghebbende
die bij de gemeenteraad een
zienswijze heeft ingediend over
het ontwerp bestemmingsplan
alsmede een belanghebbende die
aantoont redelijkerwijze niet in staat
te zijn geweest zich tijdig tot de
gemeenteraad te wenden. Het besluit
tot vaststelling treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de

Besluit hogere grenswaarde
geluid ‘Hanekinderstraat 4’,
Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur delen mede
dat zij op 8 januari 2019 hebben
vastgesteld hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai voor de nieuw
te bouwen woning op het perceel
Hanekinderstraat 4. De bouw van
deze woning is geregeld in het
bestemmingsplan ‘Hanekinderstraat
4’ (NL.IMRO.0777.0130HANEKINDER
STR4-3001). Het besluit, de aanvraag
en het akoestisch onderzoek liggen
gedurende de periode van 28 februari
tot en met 11 april 2019 voor eenieder
ter inzage in het Stadskantoor aan
de Roosendaalseweg 4 te EttenLeur. Bovendien zijn de gegevens
raadpleegbaar op de gemeentelijke
internetsite (www.etten-leur.
nl > Inwoner > Plannen en (ver)
bouwen > Bestemmingsplannen
> Hanekinderstraat 4. Gedurende
de periode van 1 maart tot en
met 11 april 2019 kan door een

belanghebbende die tijdig een
zienswijze heeft ingediend bij
burgemeester en wethouders tegen
het ontwerp besluit tot vaststelling
van hogere grenswaarden of een
belanghebbende die aantoont
redelijkerwijze hiertoe niet in staat te
zijn geweest, beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ’s Gravenhage. Het besluit tot
vaststelling van hogere grenswaarden
wegverkeerslawaai treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij
degene die beroep instelt tevens een
verzoek om voorlopige voorziening
indient bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Dan treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.
Etten-Leur, 27 februari 2019

beroepstermijn afloopt tenzij degene
die beroep instelt tevens binnen
de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening indient
bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad

van State. Dan treedt het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
Etten-Leur, 27 februari 2019

Enquête over de streekomroep
Ons West-Brabant
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Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en natuurlijk worden de resultaten
anoniem verwerkt. Liever telefonisch de vragenlijst invullen? Neem dan
Wij
helpen
jeonderzoekers
graag! van Citisens via 0800 - 7575755 (gratis).
contact
op met de
Deze onderzoekslijn is op werkdagen beschikbaar tussen 10.00 - 17.00
uur. Alvast bedankt voor uw deelname.

De meedenkcoaches
luisteren
denken mee met
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vragen waar je zelf niet aan uitkomt. Wij maken je

Heb je een hulpvraag en kom je er
Mirthe Verstijlen en Rowan Huisman.
wegwijs
in de
zelf
even niet uit?
Ben wirwar
je op zoek van regels en instanties binnen
naar
of ondersteuning
maar
Maak een afspraak
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met
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waar
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graag waarmee ze je kunnen helpen.
Hulp
is met
gratis
blijft
niet aan uitkomt. Zij maken je wegwijs Indien nodig, zetten ze samen met jou
in de formele en informele wegen
de eerste vervolgstap. Iedere werkdag
binnen de gemeente
is er een telefonisch spreekuur
Etten-Leur. Je beslist altijd zelf over
tussen 09.00 - 12.00 uur.
de te ondernemen stappen! Hulp is
De Meedenkcoaches zijn te bereiken
Maak een afspraak
gratis en blijft anoniem.
op 076-5047734. Ze zijn ook
In een eerste vrijblijvend gesprek maken we kennis en horen wij graag
De Meedenkcoaches van de
te bereiken via email op
waarmee wij jou kunnen helpen. Indien nodig, zetten wij samen met jou de
gemeente Etten-Leur zijn
info@meedenkcoachettenleur.nl.
eerste vervolgstap.

Bel of mail gerust!
Iedere werkdag hebben wij telefonisch spreekuur tussen 9.00 – 12.00 uur.
Wij zijn te bereiken op: 076-50 477 34.
Ook via de email zijn wij te bereiken.
Ons mailadres is info@meedenkcoachettenleur.nl
Meedenkcoaches gemeente Etten-Leur zijn
Mirthe Verstijlen en Rowan Huisman.

meedenkcoach
Team meedenkcoaches Etten-Leur is onafhankelijk.

Veel plezier met Carnaval!

27 februari 2019

Jong geleerd is
oud gedaan

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Carnavalsoptochten en MaMi

Afgelopen vrijdag was er weer het
carnavalscholenproject bij KV De Duimkes.
En dit jaar konden de scholen ook een kijkje
nemen bij CV De Pannenkoeken. Maar liefst
zo’n 600 leerlingen kregen tekst en uitleg en
keken hun ogen uit bij deze carnavalswagenbouwers. Bedankt! Een heel mooi initiatief.

Stadskantoor, Werkplein en Wmo-loket Elz met Carnaval
Stadskantoor
Op carnavalsmaandag 4 maart 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 5 maart
bent u weer van harte welkom bij
de Gemeente Etten-Leur in het
stadskantoor, op afspraak tijdens de
gebruikelijke tijden.

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.

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

Wmo-Loket Elz
Op carnavalsmaandag 4 maart is het
Wmo-loket Elz telefonisch bereikbaar
tussen 9.00 - 12.00 uur. Met ingang
van 2019 werken wij op afspraak.

Digitale registratieplicht
opkopers
Opkopers hebben een registratieplicht en zijn wettelijk verplicht
een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. Op
basis van het Wetboek van Strafrecht kunnen gemeenten via de APV
daarnaast opkopers verplichten een verkoopregister bij te houden. Deze
registratieplicht voor de inkoop van tweedehands goederen bestaat sinds
1880. De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen
vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie
een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (DOR)
wordt genoemd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte in 2017
een wetgevingstraject om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht
te stellen. De burgmeester van de Gemeente Etten-Leur heeft besloten
deze digitale variant verplicht te stellen voor opkopers.

Kom veilig thuis met carnaval!
Bij de meeste Brabanders kriebelt het al weken: carnaval komt eraan! De
laatste voorbereidingen zijn in volle gang, van Krabbegat tot Geitenbok en van
Ossekoppenrijk tot Striepersgat. De pèkskes hangen fris gestoomd te wachten
en de praalwagens staan klaar. Vergeet één ding niet voordat je je in het
feestgedruis stort: spreek af wie de BOB is! Kom veilig thuis. Brabant gaat voor
NUL verkeersdoden, óók tijdens de carnaval.

Binnenlopen zonder afspraak kan
uitsluitend op woensdagochtend
tussen 9.00 - 12.00 uur.
Milieustraat met carnaval
De Milieustraat is open
op carnavalszaterdag en
carnavalsdinsdag. Op
carnavalsmaandag 4 maart is de
Milieustraat gesloten.

Zwerfvuil actie op 23 maart
Zwerfvuil is voor iedereen een
doorn in het oog. Het zorgt voor
stankoverlast, een verwaarloosde
aanblik van de omgeving en het geeft
een onveilig gevoel bij de inwoners.
Zwerfvuil is ook een aanslag op de
natuur. De bodem wordt vervuild
en de dieren die ervan eten krijgen
plastic verpakkingen binnen.
Doet u mee aan de Landelijke
Opschoondag?
Op 23 maart, tijdens de Landelijke
Opschoondag 2019, starten we om het
zwerfafval op te ruimen.
Om 09.30 uur verzamelen we bij
Het Turfschip. Ook bij het nieuwe
appartementencomplex aan de
Juvenaatlaan wordt er door de
bewoners om 10.00 uur gestart met
een opschoon actie. Wanneer u vanaf
andere locaties wilt beginnen, is dit
uiteraard geen probleem! Als u dit

meldt bij de gemeente Etten-Leur,
dan kunnen wij faciliteren in grijpers,
handschoenen en vuilniszakken. Voor
koffie en iets lekkers wordt gezorgd.
Landelijke Opschoondag
De Landelijke Opschoondag is een
leuke en laagdrempelige manier
om meer bewustzijn rondom
zwerfafval te creëren. Bewoners
en buurtcentra maken op deze dag
samen de buurt schoon. Zo levert
de Landelijke Opschoondag , naast
een schone omgeving, ook veel
gemeenschapsgevoel en gezelligheid
op. Het is ook een mooi evenement
om aandacht te vragen voor een
schoon Etten-Leur.
Natuurlijk helpt de gemeente mee
met het opruimen van het zwerfafval.
En we waarderen de inzet van
iedereen! Doet u mee?

Besluitenlijst van de
raadsvergadering
van 18 februari 2019
De gemeenteraad heeft besloten om:
•	Een burgerlid voor de CDA fractie
te benoemen;
• het afvalbeleid 2020 vast te stellen;
•	de motie vreemd aan de orde van
de dag over de maatschappelijke
participatiekosten uit te laten
voeren.
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 18 februari 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.

De burgemeester heeft een
evenementenvergunning verleend
voor het houden van:
De Kinderoptocht op 2 maart
van 13.00 tot 16.30 uur
Via de route: De Dreef > Markt
> Oude Bredaseweg > Anna van
Berchemlaan > Oranjelaan > Vincent
van Goghplein > Wilhelminalaan
> Liesbosweg > Platijnlaan >
Concordiaalaan > Van ’t Hoffstraat >
Lindenbleek > Van Bergenplein.
De Grote optocht met reclameoptocht op 3 maart
van 13.00 tot 18.00 uur
Via de route: Lange Brugstraat
(opstellen en start) > Van
Bergenplein > Lindenbeek > van
`t Hoffstraat > Concordialaan
> Plantijnlaan > Liesbosweg
> Spoorlaan > Markt en Oude
Bredaseweg (ontbinding).
Voor deze optochten zijn er tijdelijke
verkeersmaatregelen getroffen:
De Kinderoptocht op 2 maart
van 13.00 tot 16.30 uur
Tijdens deze tijdsperiode worden de
wegen waarlangs de kinderoptocht
gaat voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers, afgesloten tot het
moment dat de kinderoptocht is
gepasseerd.
De Grote optocht met
reclameoptocht op 3 maart
van 13.00 tot 18.00 uur
Door borden worden de wegen op de
route afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers. De palen
bij het Torenpad en de Van Kuijckflat
worden naar beneden gezet.
Op 3 maart van 11.00 tot 14.00 uur
Door middel van (aanwijs)borden
wordt er een stopverbod ingesteld
voor:
De Lange Brugstraat (Het gedeelte
van Bergenplein vanaf het
trouwkerkje – kruispunt Ambacht
laan/Landmanweg).
Van Bergenplein tot aan de Tjalk.
Op 3 maart van 14.00 tot 18.00 uur
Door middel van (aanwijs)borden
wordt er een stopverbod ingesteld
voor:
De twee kanten van de Oude
Bredaseweg (gedeelte Anna van
Berchemlaan/Markt).
De westelijke zijde van de Markt.
De toegangsweg/inrit Stationsstraat/
Van Kuijckflat.
Voor het MaMi spektakel zijn er
tijdelijke verkeersmaatregelen
getroffen:
Op 4 maart van 08.00 tot 18.00 uur
Tijdens deze tijdsperiode worden de
wegen afgesloten voor alle verkeer,
behalve voor voetgangers en
hulpverleningsvoertuigen, en tussen
08.00 en 11.00 uur voor voertuigen
ten behoeve van de
bevoorrading van horecabedrijven
en winkels.
Er geldt tijdens deze periode ook
een stopverbod:
Op de Markt, aan de twee kanten van
het gedeelte plein Markt - kruising
Dreef.
Op de Oude Bredaseweg, het
gedeelte Markt - Anna van
Berchemlaan.
Op het plein Markt.
Op het Raadhuisplein.
De verkeersmaatregelen zijn met
borden aangegeven.
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