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Vuurwerk – Regels en toezicht
Het is weer bijna zover: Oud & Nieuw.
Samen met vrienden en familie
gaan we knallend het nieuwe jaar in.
Helaas gebeuren er ieder jaar weer
ongelukken door het onzorgvuldig
afsteken van vuurwerk. Met name
illegaal vuurwerk kan persoonlijke
ellende geven.

Veilig vuurwerk afsteken
Dit jaar mag je vuurwerk bij de
verkooppunten afhalen op 28, 30 en
31 december. Afsteken mag alleen
op 31 december van 18.00 uur tot 1
januari 2.00 uur. Houd bij het afsteken

altijd rekening met mensen, dieren en
omringende bebouwing. Maar let ook
op jezelf. Voorkom ongelukken door
weigerend vuurwerk niet opnieuw af
te steken en hou voldoende afstand.
Als je je niet aan de regels houdt, riskeer je een boete of een doorverwijzing naar Bureau Halt. Deze dagen is
er extra toezicht door politie en BOA’s
op het naleven van de regels voor
het afsteken van vuurwerk. De BOA’s
houden zowel in uniform als in burger
toezicht. Laten we 2020 met elkaar
goed en vooral veilig beginnen!

Afsluiting textiel- en ondergrondse plastic
afvalcontainers

Inzameling van kerstbomen
Na maandag 6 januari 2020 (Driekoningen) worden de kerstbomen weer
ingezameld. De kerstbomen worden
in week 3 en week 5 opgehaald.
Deze kunt u aanbieden op de
verzamelplaats, samen met uw gftcontainer. Deze inzamelactie duurt
tot en met vrijdag 31 januari. Dit geldt
ook voor de bewoners van apparte-

mentencomplexen die de kerstbomen
aan kunnen bieden bij de ondergrondse containers. De kerstbomen
moeten vrij zijn van potten, plastic en
versierselen. De inwoners kunnen de
kerstbomen tevens gratis afgeven op
de milieustraat aan de Verschuurweg
5 in Etten-Leur.

Verkeersbesluit reserveren van twee
parkeerplaatsen voor opladen elektrische
voertuigen aan de Peellandhof
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 16 december 2019 voor
bovenstaande een verkeersbesluit
hebben 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, 24 december 2019

Verkeersmaatregelen Trekker Trek Etten-Leur
Het college heeft een evenementenvergunning verleend voor de Indoor
Trekker Trek op 28 en 29 december
2019. Er zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen voor 29 december
2019 tussen 09.00 uur en 23.30 uur:

Het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van het Sander
te Etten-Leur, voor het gedeelte
tussen huisnummer 5 en 31. De
verkeersmaatregelen zijn met borden
aangegeven.

Herinrichting Orgelhof, Cellostraat en Tubahof
Vanaf 6 januari hervat de aannemer
het onderhoudswerk van de Orgelhof,
Cellostraat en de Tubahof. Door de
herinrichting van deze straten verdwijnen er bomen en struiken om plaats
te maken voor extra parkeervakken.
De parkeerdruk in deze straten was te
hoog. Door slimmer met ruimte om te
gaan ontstaat er na de herinrichting
weer voldoende ruimte om groen (bomen en struiken) terug te planten.

Op de plekken waar bomen weggehaald worden, zetten we de omgeving
tijdelijk af. Hierdoor zijn op die locaties enkele parkeervakken tijdelijk
niet te gebruiken. Bij normale weersomstandigheden duren de werkzaamheden aan de bomen en het openbaar
groen ongeveer één week. We willen
deze werkzaamheden combineren
met het reeds lopende onderhoudswerk in deze straten.

Openingstijden Horeca Jaarwisseling
De burgemeester van Etten-Leur heeft verruimde openingstijden voor alle
horecabedrijven in Etten-Leur (met uitzondering van paracommerciële
inrichtingen en coffeeshops) in de nacht van 31 december 2019 op 1 januari
2020 tot 06.00 uur vastgesteld. Voor de voorschriften die hieraan zijn verbonden, kan contact worden opgenomen met de gemeente via telefoonnummer 14 076 of via apv@etten-leur.nl.

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

Om schade door vuurwerk te beperken sluiten we rond de jaarwisseling
de textielcontainers en de ondergrondse plastic afvalcontainers.

Deze containers zijn dus niet toegankelijk van 31 december 2019 tot en
met 2 januari 2020.

Vastgesteld bestemmingsplan Stationsplein 21-25
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 16 december 2019 het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 (NL.IM
RO.0777.0141STATIONSPL2125-3001)
gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan is op twee
punten gewijzigd. Het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 voorziet in
de bouw van 75 appartementen aan
Stationsplein 21-25 (De 4 Leeuwen) te
Etten-Leur.
Het besluit tot vaststelling, het bijbehorende raadsvoorstel, het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken liggen gedurende de periode 26
december 2019 tot en met 6 februari
2020 voor iedereen ter inzage in het
Stadskantoor, Roosendaalseweg 4
te Etten-Leur. De stukken zijn ook te
raadplegen via www.etten-leur.nl >
Plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 21-25
en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
ligging kan tegen het raadsbesluit van
16 december 2019 tot vaststelling van
het bestemmingsplan Stationsplein
21-25 beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA te Den Haag. Beroep kan worden

ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een
zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan 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 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.
Op het raadsbesluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 is de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit betekent dat
belanghebbende in het beroepschrift
moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen
het raadsbesluit. Na afloop van de
beroepstermijn van 6 weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer
worden aangevoerd. Vermeld in het
beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Etten-Leur, 24 december 2019

Besluitenlijst van de raadsvergadering
van 16 december 2019
De gemeenteraad heeft besloten om:
•	De heer H.C.M. Verwijmeren toe
te laten als raadslid namens de
fractie van Ons Etten-Leur in de
gemeenteraad ter vervanging van
een vertrekkend raadslid
• De verordening WMO vast te stellen
• Het voorstel vast te stellen over:
a.	Geurgebiedsvisie geurhinder en
veehouderij
b.	Verordening Wet geurhinder en
veehouderij gemeente EttenLeur
c.	Plan voor afbouw van de wijk
Schoenmakershoek
d.	Een herziene exploitatieopzet
voor Schoenmakershoek Oost
•	Het bestemmingsplan Stationsplein 21-25 vast te stellen
•	Het preventie- en handhavingsplan
Drank en Horecawet vast te stellen
•	De herziening van de exploitatieopzet De Streek vast te stellen
•	De aanpak van fase 2 “Samen maken we Etten-Leur” vast te stellen
•	Het Normenkader Rechtmatigheid
2019 vast te stellen

•	De specifieke onderwerpen voor de
accountantscontrole 2019 vast te
stellen
•	De aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis
vanwege toevoeging gemeente
Altena vast te stellen
•	Het voorstel over de aanwijzing van
een griffier en de eerste en tweede
plaatsvervangend griffier vast te
stellen
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 16 december 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.

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 kinderdagverblijf 123, Wilhelminalaan 14
Verleende omgevingsvergunning
•	Het vergroten van het dakterras,
Willem Dreessingel 80
•	Het plaatsen van een warmtekrachtinstallatie met behuizing,
Lage Donk 29
•	Het plaatsen van gevelbeplating
op het bestaande pand,
Nijverheidsweg 29
•	Het vervangen van de bestaande
kas en overkapping, Hoge
Vaartkant 135

Afsluiting fiets- en
voetgangerstunnel
Hoge Neerstraat
Om schade door vuurwerk te
beperken sluiten we rond de
jaarwisseling de fiets- en voetgangerstunnel Hoge Neerstraat af, in
beide richtingen. De afsluiting is
van vrijdag 27 december 2019 tot
en met donderdag 2 januari 2020.
De fietsers kunnen via de fiets- en
voetgangersoversteek Brabantpark
omrijden.
Etten-Leur, 24 december 2019

Besluiten van b&w
•	Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg
•	Reactie op conceptuitvoeringsovereenkomst N640
(Provincie Noord-Brabant)
• Subsidies 2020
•	Reactie op de brief van
raadsfractie GroenLinks
• Afvalinzameling
•	Wijzigingen parkeren 2020
Etten-Leur
•	Toezegging aan de
gemeenteraad overlast
parkerende vrachtwagens
• Straatnaamgeving
•	Aanvraag suppletieregeling
bommenregeling t.b.v.
Waterschap Brabantse Delta
•	Partiële herziening
bestemmingsplan ‘Buitengebied’
(kaders en aanpak)
• Placemaking
•	2e wijziging legesverordening
2020 (reisdocumenten)
•	Herzien begroting 2020 WVSgroep
•	Toezegging gemeenteraad
nadere regels re-integratie
•	Subsidie dagbesteding Het
Stekkie 2020

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

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

