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Vrijkaar inkomen groot succes
met laag
Afgelopen zondag 6 januari was de laatste voorstelling van het Kerstcircus in Etten-Leur.
Circusdirecteur Kevin van Geet en zijn topartiesten kunnen terug kijken op een succesvol jaar.
De speciale jubileumvoorstelling, in het teken van het 5-jarig bestaan van het Kerstcircus, trok
meer bezoekers dan de voorgaande editie. Op 22 december opende burgemeester Miranda de
Vries het Kerstcircus, dat in totaal ruim twee weken heeft gespeeld.
Het Kerstcircus vond het belangrijk dat iedereen de kans kreeg om een voorstelling bij te
wonen. Ook gezinnen die het financieel minder breed hebben. Daarom boden het Kerstcircus
en Vakgarage Etten-Leur samen 300 vrijkaartjes aan voor mensen met een laag inkomen. De
gemeente stuurde inwoners, die bekend zijn bij het Werkplein Hart van West-Brabant een brief,
waarin stond hoe zij gebruik konden maken van de kaartjes. De actie was een groot succes: alle
300 vrijkaartjes zijn opgehaald. 300 mensen, die het financieel minder breed hebben, konden
op deze manier toch genieten van de prachtige jubileumvoorstelling van het Kerstcircus.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder wijzigingsplan
‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur maken bekend
dat zij op 18 december 2018 hogere
grenswaarden wegverkeerslawaai
voor de nieuw te bouwen negen
appartementen op de percelen
Bisschopsmolenstraat 136 t/m
140A vaststelden. De bouw van deze
appartementen is geregeld in het
wijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat
136-140A’ (NL.IMRO.0777.0128WPBM
OL136140A-3001). De hogere
grenswaarden variëren van 49 tot 63dB.
Het besluit, het aanvraagformulier
en het akoestisch onderzoek liggen
gedurende de periode 10 januari tot
en met 21 februari 2019 voor iedereen
ter inzage in de centrale hal van het

stadskantoor, Roosendaalseweg 4 in
Etten-Leur.
Deze gegevens kunt u ook vinden op
de gemeentelijke website
www.etten-leur.nl > Inwoner
> Plannen en (ver)bouwen
> Bestemmingsplannen >
Bisschopsmolenstraat 136-140A.

Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. 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 instelde ook een

Gedurende de periode van 11
januari tot en met 21 februari 2019
kunnen belanghebbenden, die
tijdig een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders tegen
het ontwerpbesluit tot vaststelling
van hogere grenswaarden, of
belanghebbenden, die aantonen dat
ze hier redelijkerwijze niet toe in
staat waren, beroep instellen bij de

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ Etten-Leur

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaats Roerdomp

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 3 januari 2019 bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen. Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare
bekendmaking voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum
in het stadskantoor.
Ook vindt u het verkeersbesluit op www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 9 januari 2019

Burgemeester ontvangt nieuwe
Koppermaandagprent
Op de eerste maandag na Driekoningen ontvangt de burgemeester van
Etten-Leur traditiegetrouw de Koppermaandagprent. Afgelopen maandag
7 januari nam burgemeester De Vries de nieuwe prent in ontvangst. Deze
prent is gemaakt in het teken van Marten Toonder. Niet heel toevallig, want
zondag 20 januari opent het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur de
tentoonstelling over zijn werk. Meer informatie over de rijke geschiedenis van
Koppermaandag vindt u op www.etten-leur.nl > Vrije tijd > Alle onderwerpen >
Cultuur en cultureel erfgoed > Musea, molens en meer > Koppermaandag.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij op 18 december 2018
besloten om het wijzigingsplan
‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’(NL.
IMRO.0777.0128WPBMOL13614
0A-3001) ongewijzigd vast te stellen.
Dit ter voldoening aan artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening. Het
wijzigingsplan heeft betrekking op de
percelen Bisschopsmolenstraat 136
t/m 140A en maakt het mogelijk om
- na sloop van de huidige bebouwing negen appartementen op voornoemde
percelen te bouwen.
Het vaststellingsbesluit en het
wijzigingsplan, bestaande uit de
plantoelichting, planregels en
planverbeelding, liggen gedurende
de periode 10 januari tot en met
21 februari 2019 voor iedereen ter
inzage in de centrale hal van het
stadskantoor, Roosendaalseweg 4
in Etten-Leur. Deze gegevens kunt
u ook vinden op de gemeentelijke
website www.etten-leur.nl bij
Inwoner > Plannen en (ver)
bouwen > Bestemmingsplannen
> Bisschopsmolenstraat 136140A. Daarnaast kunt u het
wijzigingsbesluit, de plantoelichting,

Etten-Leur, 9 januari 2019

de planregels en de planverbeelding
raadplegen op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl (let op:
de planverbeelding is te vinden onder
‘bijlagen bij de regels’).
Gedurende de periode van 11 januari
tot en met 21 februari 2019 kunnen
belanghebbenden beroep instellen
tegen het wijzigingsbesluit bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Een belanghebbende,
die een zienswijze indiende bij
burgemeester en wethouders over
het ontwerpwijzigingsplan of een
belanghebbende, die aantoont
redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot burgemeester
en wethouders te wenden,
kunnen een beroep doen. Het
wijzigingsbesluit treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. Tenzij
degene die beroep instelde ook een
verzoek om voorlopige voorziening
indiende bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Dan treedt het
wijzigingsbesluit niet in werking
totdat op het verzoek is beslist.
Etten-Leur, 9 januari 2019

Inloopavond Roemer Visscherstraat
en Maerlantstraat
De bestrating en de riolering in
de Roemer Visscherstraat en de
Maerlantstraat (oneven nummer 1
t/m 63) zijn aan vervanging toe. Woont
u in of in de buurt van deze straten?
Dan nodigen wij u graag uit voor een
inloopavond om de werkzaamheden
met u te bespreken. De inloopavond
vindt plaats op donderdag 17 januari.
U bent van harte welkom tussen
19.00 en 20.30 uur in Ut Praotuis,
Achter de Molen 17 in Etten-Leur.
Loop vrijblijvend binnen om het
voorontwerpplan te bekijken, een

Volg ons op

verzoek om voorlopige voorziening
indiende bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Dan treedt het
wijzigingsbesluit niet in werking totdat
op het verzoek is beslist.

reactie te geven of vragen te stellen.
Vragen of suggesties?
U kunt het voorontwerpplan ook
digitaal bekijken via www.ettenleur.nl > Inwoner > Parkeren en
wegwerk > Werk aan de weg en
straatafsluitingen > Rioolvervanging
Roemer Visscherstraat. Kunt u niet
aanwezig zijn bij de inloopavond? Dan
kunt u uw vragen en suggesties ook
naar info@etten-leur.nl sturen. Dit
kan tot zondag 20 januari.
Wij zien u graag op 17 januari 2019!

9 januari 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.
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het realiseren van 2 B&B kamers
op de eerste verdieping van een
bestaande woning, Zundertseweg
16a
•	Het plaatsen van een dakkapel op
de voorgevel, Vedelring 161
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Schipperstraat 251
•	Het vernieuwen van een bestaand
bijgebouw, Triangeldreef 23
•	Het huisvesten van 6 personen,
Spoorlaan 22
•	Het plaatsen van een erker,
Schutsgildelaan 82
•	Het splitsen van de woning,
Markt 85
•	Het wijzigen van een
bestemmingsplan voor horecadoeleinden, Concordialaan 207a
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het tijdelijk plaatsen van
woonunits gedurende de
verbouwing van een bestaande
vrijstaande woning, Sander 23
•	Het uitbreiden en veranderen
van een bestaande vrijstaande
woning, Sander 23
•	Het plaatsen van een container al
dierenverblijf, Lage Bremberg 17
Melding uitweg
•	Het aanleggen van een uitweg
naar Peellandhof 58
•	Het aanleggen van een uitweg
naar de Jacob Catslaan 2

Inloopavond
Westpolderpad
en Slagveld

Woont u in of in de omgeving van
het Westpolderpad (gedeelte
tussen Hanekinderstraat en
Rijkdijk) en het Slagveld (gedeelte
tussen Rijsdijk en Sander)? In deze
straten gaan we het asfalt in de
rijbaan vervangen. Wij nodigen u
graag uit voor een inloopavond om
het ontwerp te komen bekijken.
De inloopavond vindt plaats op
woensdag 16 januari 2019. U bent
van harte welkom tussen 19.00 en
20.30 uur in paviljoen De Turfvaart,
Westpolderpad 6 in Etten-Leur.
Loop vrijblijvend binnen om het
voorontwerpplan te bekijken,
een reactie te geven of vragen te
stellen.
Vragen of suggesties?
U kunt het ontwerp ook digitaal
bekijken via www.etten-leur.
nl > Inwoner > Parkeren en
wegwerk > Werk aan de weg
en straatafsluitingen > Herstel
asfalt Westpolderpad en Slagveld.
Kunt u niet aanwezig zijn bij de
inloopavond? Dan kunt u uw vragen
en suggesties ook naar
info@etten-leur.nl sturen. Dit kan
tot zondag 20 januari.
Wij zien u graag op 16 januari 2019!

www.etten-leur.nl
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