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Deze week
in het digitale
gemeenteblad

Zaterdag was het weer Burendag! Wel anders dan anders. Met voldoende
afstand en op een veilige manier, voor de deur. Er waren korte, gezellige
muzikale buurtoptredens van Milène van der Smissen en Trekdrop En De
Zuurtjes in de buitenlucht, door heel Etten-Leur! De locaties waren samen
met de wijkverenigingen en/of bewoners gekozen. Iedereen was van harte
welkom om te komen kijken en luisteren. Natuurlijk wel op goede afstand
van elkaar. De optredens zorgden voor momentjes van ontspanning en er
was tijd voor verbinding en een gezellig praatje in de buitenlucht.

Een afspraak maak je gratis en snel bij Gemeente Etten-Leur
Een afspraak bij de Gemeente EttenLeur maak je gratis en snel door op
www.etten-leur.nl eerst naar het aan
te vragen product te gaan (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs).

Daar vind je onder het kopje ‘Product
aanvragen en afhalen’ een link om
online een afspraak te maken.
Ook zie je daar wat je moet meenemen bij de afspraak en wat de even-

Ondernemersklankbord OKB helpt
ondernemers tijdelijk gratis
De crisis heeft veel ondernemers
in de problemen gebracht. Sinds
de uitbraak van het virus zien veel
ondernemers een (grote) daling van
hun inkomsten. Logisch dat je als ondernemer zorgen hebt en met vragen
zit. Aarzel niet als je ergens mee zit en
zoek gewoon contact met een adviseur
van Stichting Ondernemersklankbord
(OKB). Zij helpen al 40 jaar MKBondernemers. In een klankbordtraject
van 6 maanden word je persoonlijk begeleid door een adviseur. Wat je vraag

of probleem ook is, jouw adviseur
heeft kennis van zaken en ondernemerservaring. Vanuit het samenwerkingsverband met de gemeente
helpen de adviseurs van OKB je graag
door deze lastige periode heen en
zorgen voor optimale begeleiding. Bel
088 1717920 of mail naar:
team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl voor een telefonische
afspraak. Wij helpen tijdelijk gratis
dankzij ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.

Stoptober
Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Meedoen aan
Stoptober is een van de beste beslissingen die je kunt nemen. En dit is
het moment! Het geheim van Stoptober zit hem in de positieve aanpak
en de ondersteuning, waar je ook bent en wanneer je maar wilt. Stoppen
met roken kan lastig zijn. Maar het kan. Zelfs als je heel veel rookt. Of
al heel lang rookt. De afgelopen jaren hebben meer dan 300.000 rokers
met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. Hoe dat kan? Kort gezegd: door
het samen te doen. De afgelopen jaren hebben geleerd dat die positieve
aanpak, de steun via de Stoptober app én van andere stoppers het verschil
maken. Je staat er nooit alleen voor. Bovendien zijn 28 dagen goed te
overzien. En wist je dat je na die 28 dagen vijf keer meer kans hebt om
blijvend te stoppen? Dat verklaart het succes van Stoptober. Stoptober
is een initiatief van KWF, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR
Nederland, en Stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij Nederland.
Kijk voor meer informatie op stoptober.nl.

Stem op onze Moeierboom!
Met bijna 2700 stemmen, staat onze Moeierboom in de tussenstand knap
bovenaan bij de verkiezing van de boom van het jaar. Maar we zijn er nog niet.
Er kan namelijk gestemd worden tot en met 14 oktober. En om de spanning er
in te houden, verdwijnt de stemmenstand op 8 oktober uit beeld. Op die manier
blijft het spannend tot 15 oktober. Dan wordt de Boom van het Jaar 2020
bekend gemaakt! Dus vind jij onze prachtige linde ook de mooiste boom
van Nederland? Geef dan jouw stem aan de Moeierboom op
www.deboomvanhetjaar.nl/stem-op-uw-boom. Alvast bedankt.

tuele kosten van het product zijn.
Na het maken van de afspraak
ontvang je een ontvangstbevestiging
via email. Een dag voor de afspraak
sturen we je een herinnering per sms.
Voor jouw afspraak kun je je melden
bij de aanmeldzuil in het Stadskantoor. Je kunt daarvoor de QR-code
scannen, die je in jouw bevestiging
hebt gekregen. Op deze manier weten
we dat je binnen bent voor jouw
afspraak.

Collecterooster voor oktober 2020
Het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in
het bezit van een CBF-Erkenning. 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 oktober zijn de volgende
collecteperiodes in Etten-Leur:
•	27 september t/m 3 oktober 2020,
Dierenbescherming
• 4 oktober t/m 10 oktober 2020,
Nederlandse

Volg ons op

Brandwondenstichting
• 11oktober t/m 24 oktober 2020,
vrije periode
• 25 oktober t/m 31 oktober 2020,
Diabetes Fonds
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 2020
in Etten-Leur kleding inzamelen:
• Oktober, november, december
Jantje Beton
Meer informatie over deze stichtingen/
instellingen is te vinden op de site van
het CBF (www.cbf.nl).

Verleende omgevingsvergunning
kappen van diverse bomen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Etten-Leur maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de volgende omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben
verleend.
• Verzenddatum besluit:
25 september 2020
• Intern kenmerk: 2020OG0518-01
•	Omschrijving project: Het kappen van diverse bomen voor het
onderhoudsproject najaar 2020
• Locatie: diverse locaties
• Postcode: n.v.t.
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Opgelet: Gemeente Etten-Leur werkt
met geen enkele (betaalde) afspraakdienst samen. Maak je afspraak
direct met ons. Een afspraak die je
direct met ons maakt, is gratis en
wordt helemaal door de Gemeente
Etten-Leur afgehandeld. Dus zonder
tussenkomst van een betaalde
afspraakdienst. Ook vragen wij niet
om een account aan te maken voor
een afspraak. En wij vragen nooit om
bijvoorbeeld bankgegevens bij het
maken van de afspraak.

Belanghebbenden kunnen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken (met ingang van
de dag na de datum van verzending
van het besluit aan de aanvrager)

tegen dit besluit bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste
naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het bezwaarschrift dient
te worden gericht aan college van
burgemeester en wethouders van
Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870
GA Etten-Leur. In dat geval kan op
grond van het bepaalde in artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht
aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus 90.006,
4800 PA Breda, ook worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Bij
het indienen van het verzoek wordt
griffierecht geheven.

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 aanleggen van een
paddenpoel, Wildert 55
•	Het verbouwen van een
boerderij, Haansberg 39
•	Het vernieuwen van een overkapping bij een vrijstaande woning,
Bisschopsmolenstraat 166
•	Het telen, bewerken, verpakken
en afvoer gereedmaken van eigen
geteelde producten,
Zundertseweg 78
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Rodenbachstraat 5
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het plaatsen en verplaatsen van
tijdelijke fruitautomaten, Attelakenseweg ongenummerd
•	Het realiseren van een
erfafscheiding, Klaroenring 165
•	Het legaliseren van een erker
aan de voorzijde van de woning,
Vioolstraat 8

Etten-Leurse
herfstfoto’s
De herfst is een prachtige periode
om mooie foto’s te maken. Wij zijn
weer erg benieuwd naar jullie
verrassende en bijzondere kijk
op de herfst in onze plaats.
Maak jij een échte Etten-Leurse
najaarsfoto? Mail die dan naar
communicatie@etten-leur.nl. Wie
weet zie je jouw foto terug bij ons
op Instagram. Natuurlijk met jouw
instagramnaam erbij. Ere wie ere
toekomt. Door jouw foto in te sturen, geef je Gemeente Etten-Leur
toestemming om die te gebruiken
op de gemeentelijke (social) media.
Zet er wel even bij wanneer en waar
je de foto gemaakt hebt. We
hebben het liefst foto’s die herkenbaar Etten-Leurs en actueel zijn.
Veel succes met fotograferen. We
kijken uit naar jouw inzending!

Besluiten
van b&w
•	Uitbreiding glastuinbouwbedrijf
Hoge Bremberg
•	Beantwoording vragen VVD
fractie over winterterrassen
•	Besluit op handhavingsverzoek
artikel 2:48 APV (alcoholverbod)
• Duurzaamheidslening VV DSE
•	Vaststellen definitief ontwerp ‘Onderhoud Liesbosweg
(Schoonhout-Lage Vaartkant)’

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

www.etten-leur.nl

Email via www.etten-leur.nl Email afvalinzameling@etten-leur.nl Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 073-6812821 (24/7)

Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
t 14076
Elz t (076) 502 40 25

