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Boom
van 50 jaar Etten-Leur
Op 7 december is er een boom geplant om het 50-jarig bestaan van het
verbindingsstreepje (ut Stripke) van Etten-Leur te vieren. In 1968 kwamen Etten
en Leur namelijk samen en werden Etten-Leur. Burgemeester Miranda de Vries
plantte, samen met wethouder Kees van Aert en leden van CV Ut Stripke, een
tweestammige moeraseik. Dat gebeurde in de buurt van een plek waar Etten en
Leur aaneengroeiden: bij de Brabantlaan. De boom symboliseert het samenkomen
en samengroeien van de twee kernen, Etten en Leur. Bij de boom staat een bord met
informatie over de symboliek van de boom en het verhaal achter het streepje.
Naast de tweestammige moeraseik komen er nog vijftig bomen op de grote rotonde
bij Vosdonk-Vossendaal-Roosendaalseweg. Maar omdat het middenstuk van de
rotonde volledig op de schop gaat, worden de bomen daar pas later geplant.

Ondersteuning voor mensen Deze week in het digitale
gemeenteblad
met een laag inkomen
De komende weken vertellen we
u meer over de verschillende
regelingen die de gemeente aanbiedt
voor gezinnen met kinderen die rond
moeten komen van een laag inkomen.
Ook zijn alle regelingen te lezen op
onze website www.etten-leur.nl:
onder Inwoner > Alle onderwerpen >
Uitkering en inkomen.
Maatschappelijke participatie
Het is niet voor iedereen
vanzelfsprekend dat ze overal aan
kunnen meedoen. Er is daarom een
speciale webshop ingericht voor
gezinnen die moeten rondkomen

van een laag inkomen. Elk gezinslid
heeft daarin de beschikking over een
tegoed van €200,- per jaar. Kinderen
tussen 5 en 12 jaar ontvangen
een tegoed van €170,-. In deze
webshop kunnen met dit bedrag
verschillende dingen aangeschaft
worden. Deze producten maken
deelname aan de maatschappij
financieel mogelijk. Voorbeeld
hiervan is een lidmaatschap voor
(sport)verenigingen, uitjes, of
abonnementen. Meer informatie en
de aanvraagmogelijkheid vindt u op
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl.

Vuurwerk? Nog even wachten
Het afsteken van vuurwerk mag op 31 december van 18.00 uur tot
1 januari 02.00 uur. Dit jaar kun je vuurwerk kopen op 28, 29 en 31
december. Heb je eerder vuurwerk in je bezit of steek je vuurwerk af voor
de toegestane tijd, dan riskeer je een fikse boete. Wacht nog even met
het aanschaffen en afsteken van vuurwerk. Dan beginnen we allemaal
goed aan de feestdagen en het nieuwe jaar!

Openingstijden
stadskantoor rondom de
feestdagen
Het stadskantoor is gesloten op de volgende dagen en
dagdelen:
• Op 20 december 2018 vanaf 15.00 uur
• 24 t/m 26 december 2018 in verband met Kerstmis
•	31 december 2018 t/m 1 januari 2019 in verband met Oud en
Nieuw
De regeling op maandag 7 januari
U kunt op maandag 7 januari bij de publieksbalies alleen op
afspraak terecht van 10.30 - 16.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur.
Overige dagen
Ook op alle overige dagen kunt u voortaan alleen op afspraak
terecht bij de publieksbalies en in het informatiecentrum, van
9.00 - 17.00 uur. Woensdagochtend van 9.00 - 12.00 uur is de
uitzondering, dan is er een vrije inloop.
Wmo-loket Elz
Op maandag 24 december is het Wmo-loket elz gesloten. Het
loket is op de overige werkdagen geopend tussen 9.00 uur en
12.00 uur. Dan kunt u ook telefonisch terecht op (076)5024025.
Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres elz@etten-leur.nl.

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 oprichten van een woning,
’s Heeren Vrunten 5
•	Uitbreiding voor het huisvesten van
personen, Dijkmanstraat 12
•	Plaatsen van een servilocker

(medicijnkluis) bij een apotheek,
Markt 122
•	Het veranderen van de voorgevel,
Markt 87
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het legaliseren van een reeds
geplaatste schuur, Melkhuis 10
•	Het oprichten van een woning,
Baroniestraat kavel 17
•	Het uitvoeren van werkzaamheden
voor het
kappen van bomen, Zeedijk
nabij huisnummer 2
Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschriften
•	Maatwerkvoorschriften
geluidsbegrenzing en afvalwater,
Lange Brugstraat 19

Openingstijden Milieustraat
rondom de feestdagen
In de weken rondom Kerst en
Nieuwjaar heeft de Milieustraat
Vosdonk, aan de Verschuurweg,
gewijzigde openingstijden. Voor meer
informatie over de afvalinzameling
kijkt u op uw Afvalwijzer op
www.afval3xbeter.nl.
Openingstijden in week 52:
• Maandag 24-12 van 10.00-16.00 uur
• Dinsdag 25-12 gesloten
(Eerste Kerstdag)
• Woensdag 26-12 gesloten
(Tweede Kerstdag)

• Donderdag 27-12
van 10.00-16.00 uur
• Vrijdag 28-12 van 10.00-16.00 uur
• Zaterdag 29-12 van 9.00-16.00 uur
Openingstijden in week 1:
• Maandag 31-12 van 10.00-16.00 uur
•	Dinsdag 01-01 gesloten Nieuwjaarsdag)
•	Woensdag 02-01 van 10.00-16.00 uur
•	Donderdag 03-01
van 10.00-16.00 uur
• Vrijdag 04-01 van 10.00-16.00 uur
• Zaterdag 05-01 van 9.00-16.00 uur

Besluitenlijst van de raadsvergadering
van 3 december 2018
De gemeenteraad heeft besloten om
•	het voorstel over de bekrachtiging
van de geheimhouding van de
toelichting/presentatie van 20
november 2018 over het project
Spoorzone-Juvenaat vast te stellen
•	het veiligheidsprogramma
‘Veiligheid door verbinding’ vast te
stellen
•	de grondexploitaties 2018 vast te
stellen
•	het voorstel over de benoeming van
de aandachtspunten van de fracties
voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2018 vast te stellen
•	het normenkader rechtmatigheid
vast te stellen
•	het voorstel over het uitbrengen
van een zienswijze op de 1e

wijziging van de begroting 2019 van
GR BWB 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 3 december 2018 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.

Besluiten
van b&w
•	Voorgenomen fusie tussen
Stichting PCO Etten-Leur en
Stichting PCPO
•	Stand van zaken aangevraagde
subsidies 2019
•	Aanwijzingsbesluit betaald
parkeren 2019
	Het college stelt het
aanwijzingsbesluit betaald
parkeren 2019 vast. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld over de
voorschriften voor het in werking
stellen van parkeerapparatuur
en de plaatsen en tijdstippen
waarop tegen betaling van
parkeerbelasting mag worden
geparkeerd.

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

Verkeersbesluiten
parkeerplaatsen
Slotlaan, Streek
en Slagveld
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat ze
bij besluit van 5 december 2018 de
volgende verkeersbesluiten hebben
genomen: het reserveren van
parkeerplaatsen voor het opladen
van elektrische voertuigen aan de
Slotlaan, Streek en Slagveld.
De verkeersbesluiten liggen
durende zes weken na deze
openbare bekendmaking
voor eenieder ter inzage in
het informatiecentrum in het
stadskantoor. Tevens zijn de
verkeersbesluiten te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
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Gratis
beschermende
kleding voor
verwijderen
asbest
Bij het verwijderen van
asbestdaken is het belangrijk
dat u beschermende kleding
draagt. Op de milieustraat van de
gemeente kunt u met een geldende
sloopmelding gratis plastic en
beschermende kleding krijgen. Het
verstrekken van de beschermende
kleding is tijdelijk, OP = OP!
Asbestdakenkaarten
Bent u benieuwd of u eigenaar
bent van een asbestverdacht dak?
Op de asbestdakenkaarten van
de gemeente Etten-Leur kunt u
dit zelf opzoeken. Deze kaarten
vindt u op www.etten-leur.nl >
Inwoner > Plannen, bouwen en
verbouwen > Asbest verwijderen
en/of slopen. Hier vindt u ook meer
informatie over wat u kunt doen
als u een asbestverdacht dak blijkt
te hebben. Voor vragen kunt u
contact opnemen via e-mailadres
meldpuntasbest@etten-leur.nl.

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

Deeltaxi
tijdens de
feestdagen
Wilt u gezellig naar familie of
vrienden om samen de feestdagen
door te brengen? Dat kan. Gewoon
met de deeltaxi. Wanneer rijdt
deeltaxi tijdens de feestdagen?
•	Tijdens de kerstdagen (24, 25
en 26 december) tot 01.30 uur ’s
nachts.
•	Op oudejaarsavond en -nacht
rijden deeltaxi’s tot 22.00 uur
en tussen 00.45 en 2.00 uur.
De deeltaxicentrale bij PZN
is bereikbaar op dezelfde
momenten dat er gereden wordt.
•	Op nieuwjaarsdag van 07.00 uur
tot 01.30 uur.
Klanten die hun kerstritten vóór
21 december inboeken, worden
op de gewenste tijden vervoerd.
Reserveer uw ritten voor 31
december en 1 januari graag
op tijd. Bestel uw deeltaxi voor
oudejaarsavond en -nacht in
ieder geval vóór 31 december
18.00 uur. Dit kan via het gratis
reserveringsnummer 0800 - 023
00 33 en kies (vanaf 14 december)
voor optie 1 in het keuzemenu
(voor het boeken van ritten voor
de feestdagen). Natuurlijk kunt
u uw ritten ook via de website of
MijnTaxiApp reserveren.

Agenda van de
raadsvergadering
‘De raad besluit’
op 17 december
2018
Op maandag 17 december is er
’s avonds vanaf 19.00 uur een
openbare raadsvergadering in de
Van Goghkerk. U kunt van 19.00
uur tot 19.30 uur informeel van
gedachten wisselen met de raadsen burgerleden in de Schonckzaal
van het vergadercentrum. De
vergadering begint om 19.30
uur. Op de agenda voor de
raadsvergadering die avond staan
de volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de benoeming van
een burgerlid voor de APB fractie
•	Voorstel over de vaststelling van
de kaders voor het plangebied
Couperuslaan 18
•	Voorstel over de aanpassing van
de kaders Spoorzone Juvenaat
•	Voorstel om de investeringen
voor het project Banakker/
Nieuwe Nobelaer annuïtair af te
schrijven in 50 jaar
Gratis exemplaren van de
agenda van deze vergadering
liggen in het informatiecentrum
in het stadskantoor tot en met
maandag 17 december 2018.
Ook kunt u de agenda inzien in
het informatiecentrum 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 17 december 2018 op ’Raad
besluit’ klikken).
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De Moeierboom
in het licht

Afgelopen vrijdag zijn aan het
einde van de middag de 8000
lampjes in de Moeierboom
ontstoken. De lampjes zetten de
prachtige boom op de Markt in het
licht. Dit is mogelijk gemaakt door
een crowdfunding van serviceclubs, Etten-Leurse ondernemers
en particulieren.

Openingstijden Horeca tijdens de Jaarwisseling
Burgemeester De Vries stelde
verruimde openingstijden voor alle
horecabedrijven in Etten-Leur (met
uitzondering van paracommerciële
inrichtingen en coffeeshops) in de
nacht van 31 december 2018 op
1 januari 2019 tot 06.00 uur vast.
Voor de voorschriften die hieraan
zijn verbonden, kunt u contact
opnemen met de gemeente via
telefoonnummer 14 076 of via apv@
etten-leur.nl.

Bezwaar
Tegen het besluit staat bezwaar
open. Vindt u dat een besluit onjuist
is, dien dan binnen zes weken een
bezwaarschrift in en stuur dit naar:
de burgemeester van Etten-Leur,
Postbus 10100, 4870 GA EttenLeur. Weet u niet zeker of u deze
bezwaarschriftprocedure wilt volgen
of wilt u met ons overleggen over
een oplossing voor uw probleem?
Neem dan contact met ons op via

Koffie-uur voor inwoners
van wijk de Baai
Heeft u vragen, wensen of ideeën over
veiligheid, wonen, uw woonomgeving
en leefbaarheid in uw wijk de Baai?
We zien u graag tijdens het koffieuur. Wijkagent Sjoerd Vink, Alwel,
wijkwerker Linda Deckers van
Surplus Welzijn en wijkmanager
Jessica van Sluijs zijn er. Ook de
wijkvereniging is aanwezig. Komt u

alleen voor een kopje koffie? Ook dan
bent u van harte welkom.
Waar bent u welkom?
We organiseren dit in de koffieruimte
bij de Stichting IJgenwys en Anders
aan Markenland 96. De koffie-uren
zijn op 17 december en 28 januari van
11.00 tot 12.00 uur.

Ontwerp-wijzigingsplan
Buitengebied, Midden Donk
4, Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 3.6 lid 1
sub a Wet ruimtelijke ordening het
bestemmingsplan Buitengebied
ter hoogte van het perceel Midden
Donk 4 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het
wijzigingsplan betreft de omzetting
van de agrarische bestemming
ter plaatse van de voormalige
bedrijfswoning in een woon- en
tuinbestemming. Het agrarische
bouwvlak op het perceel wordt
volledig verwijderd.
Het ontwerp-wijzigingsplan met
plantoelichting, planregels en
planverbeelding (NL.IMRO.0777
.0124WPMIDDENDONK4-2001)
liggen gedurende de periode van
donderdag 13 december 2018
tot en met woensdag 24 januari
2019 in het informatiecentrum
in het stadskantoor aan de

Roosendaalseweg 4 voor een ieder
ter inzage. De stukken zijn ook te
raadplegen via www.etten-leur.
nl > plannen en (ver)bouwen >
bestemmingsplannen > Midden Donk
4 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzage
legging kan een ieder mondeling
maar bij voorkeur schriftelijk,
een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied, Midden
Donk 4 indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur, postbus 10100,
4870 GA Etten-Leur (o.v.v. ‘Zienswijze
Midden Donk 4’). De zienswijze kan
ook digitaal via de gemeentelijke
internetpagina worden ingediend
door gebruik te maken van het
webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-leur.nl/Web_
formulieren/In_productie/Zienswijze_
indienen).

bovenvermelde contactgegevens.
Let op: overleg zo nodig hoe u de

bezwaartermijn van zes weken veilig
kunt stellen.

Voorkom drukte bij de glascontainer
tijdens de feestdagen
December is een gezellige maand
vol feestdagen, waarbij de inwendige
mens niet wordt verget en. Met
deze consumptie stijgt ook het
aanbod van glas bij de glascontainer.
Het kan daarom gebeuren dat er
glascontainers vol raken. Als u
het glas niet meer kwijt kunt in de
glascontainer, neemt u het dan weer
mee terug naar huis. Glas naast
de glascontainer is gevaarlijk voor
mens en dier en funest voor fiets- en
autobanden. Bovendien ontsiert het

uw woonomge¬ving. Het is beter om
niet al het glas rondom de feestdagen
aan te bieden. Als u een paar dagen
wacht, dan wordt de over¬last al
voor een groot deel voorkomen. En
mocht een glascontainer helemaal
vol zitten, dan kunt u dit melden via
de buitenbeter app. Deze wordt dan
zo snel mogelijk geleegd. Let op: de
textiel- en plastic containers zijn in
verband met Oudjaar niet toegankelijk
van 31 december 2018 tot 2 januari
2019. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Kerstmarkt en feestelijke
opening Van Bergenplein
Op 14 december vindt een kerstmarkt en de feestelijke opening van
het Van Bergenplein plaats. Hiervoor geldt een parkeerverbod op de
parkeerplaatsen op het zuidoostelijk deel van het plein (waar wekelijks
op vrijdag de weekmarkt staat) op 14 december 2018 van 15.00 tot 22.00
uur. Het parkeerverbod is met borden aangegeven.

Sfeervolle Lichtjesavond
Zondagavond is weer de
Lichtjesavond gehouden op de
begraafplaats aan de Zundertseweg.
Vorig jaar ging de Lichtjesavond
helaas niet door vanwege het erg

slechte weer. Deze keer was het ook
wisselvallig met wat regen. Maar toch
was het druk op de begraafplaats bij
deze sfeervolle bijeenkomst.
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