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Deze week
in het digitale
gemeenteblad

Vorige week was de eerste rit van het mooie project ANWB AutoMaatje! De
vrijwilligers ‘van AutoMaatje’ rijden iedere dag minder mobiele buurtgenoten.
Even een boodschap doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken?
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zij helpen mensen mobiel en actief
te blijven. Het verhoogt het welzijn van mensen die minder mobiel zijn. Inwoners worden door deze persoonlijke benadering uit hun mogelijk isolement
of eenzaamheid gehaald. En ontstaan zelfs soms goede contacten tussen
de passagier en de chauffeur: ‘maatjes’ die bijdragen aan het welzijn van
deze groep. Dank voor de inzet van alle vrijwilligers! AutoMaatje is tot stand
gekomen door de samenwerking van ANWB, het Samenwerkingsverband, de
Seniorenraad, Gemeente Etten-Leur en Els de Lange van het Seniorenhart.

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 eventuele 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

Onderhoudsplan Kasteellaan inzien
We gaan onderhoudswerk uitvoeren
in de Kasteellaan. Daarvoor maakten
we een onderhoudsplan die wij u
graag laten zien. Vanaf 14 september
kunt u het ontwerpplan bekijken. Dat
kan op 3 manieren.
•	Het plan ligt in de centrale hal
in het Stadskantoor tot en met 5
oktober.
•	U kunt het inzien via de gemeentelijke website: Inwoner > parkeren
en verkeer > werk aan de weg en
straatafsluitingen > Onderhoudswerk Kasteellaan.
•	Of kom op 23 september naar de
‘informatiekeet’ op het kruispunt
Kasteellaan – Kapelstraat. Van
18.00 tot 20.00 uur bent u hier van
harte welkom. U kunt het

ontwerpplan zien en vragen stellen.
Hoe kunt u reageren op het plan?
Tot en met 5 oktober 2020 kunt u reageren op het plan door een e-mail te
sturen naar info@etten-leur.nl. U kunt
ook reageren tijdens het keetbezoek.
Dit doet u via een formulier dat u daar
krijgt.
En dan?
Alle vragen en reacties schrijven we
op in een eindverslag, met daarbij het
antwoord. Wij hopen u eind november
te informeren over dit eindverslag.
Daarna vindt de aanbesteding van
het werk plaats. We streven ernaar
om in de eerste helft van 2021 met
de uitvoering te beginnen.

World Cleanup Day
Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Op deze
grootste wereldwijde opruimactie van het jaar geven ruim 180 landen
de planeet een grote schoonmaakbeurt. World Cleanup Day Etten-Leur
wordt georganiseerd door JCI Etten-Leur en IVN Etten-Leur eo. Het
doel is het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil in en rondom EttenLeur. Vorig jaar was al een ongekend succes! Waarom? De productie
van plastic neemt nog elk jaar toe en daarvan belandt een groot deel in
onze sloten, waterlopen en rivieren en uiteindelijk in de zeeën. Daarom
roepen we jou op om de handen uit de mouwen te steken. Samen kunnen
we namelijk écht iets doen tegen de plasticsoep!
Team World Cleanup Day staat zaterdag 19 september van 11.00 uur tot
16.00 uur klaar op de Markt, onder de Moeierboom, en op de Geerkade.
Daar kun je knijpers en zakken ophalen en weer inleveren. Doe mee en
maak Etten-Leur weer een beetje schoner!

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaatsen
aan de Kouwelaarsbrand,
Rodenbachstraat en Toernooiveld
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 10 september 2020
bovenstaande verkeersbesluiten
hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na

Volg ons op

deze openbare bekendmaking voor
iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te
vinden via overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 16 september 2020

scannen, die je in jouw bevestiging
hebt gekregen. Op deze manier weten
we dat je binnen bent voor jouw
afspraak.
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.

De raadsvergadering ‘de raad Besluit’
van 21 september is geannuleerd
Op maandag 21 september 2020
stond er een openbare raadsvergadering gepland in de Nieuwe
Nobelaer. Omdat de besluitvorming

voor deze cyclus bij de vergadering
van 7 september al is afgerond, is de
raadsvergadering van 21 september
geannuleerd.

Werkzaamheden Europalaan,
Anna van Berchemlaan, Kliostraat
Vanaf 21 september begint de aannemer met de werkzaamheden aan de
Europalaan, Anna van Berchemlaan
en Kliostraat. Het werk duurt naar
verwachting tot mei 2021. Het werk
wordt gefaseerd uitgevoerd om de
overlast zoveel mogelijk te beperken. De omleiding wordt met borden
aangegeven. Alle actuele informatie
en tekeningen staan op de gemeentelijke website > Inwoner > Parkeren en
verkeer > Werk aan de weg > Reconstructie Europalaan en Kliostraat.

‘de BouwApp’ is beschikbaar in de
Playstore en Appstore. In deze app
kunt u zoeken op ‘Reconstructie
Europalaan en Kliostraat. Hierin
worden steeds updates geplaatst over
de voortgang van de werkzaamheden.
Ook kunt u via de app vragen stellen
aan de uitvoerder op het werk. Wij
raden u aan gebruik te maken van
de app en zo op een gemakkelijke en
leuke manier op de hoogte te blijven
van de voortgang van de werkzaamheden.

Download de app en blijf op de
hoogte
De aannemer maakt tijdens de uitvoering gebruik van een omgevingsapp waarin u alle informatie over het
project kunt vinden. De app genaamd

Informatie op de website
Alle actuele informatie en tekeningen
staan op de gemeentelijke website
> Inwoner > Parkeren en verkeer >
Werk aan de weg > Reconstructie
Europalaan en Kliostraat.

Aangepast ontwerp Waldhoornlaan
Op 25 juni presenteerden we de
eerste versie van het ontwerp voor de
nieuwe inrichting van de Waldhoornlaan. Daar kregen we veel reacties op.
Daarom maakten we een aangepast
ontwerp voor de nieuwe inrichting.
We laten u dit ontwerp graag zien.
Tekeningen inzien tijdens
bijeenkomst
U kunt de tekening van het aangepaste ontwerp bekijken op 17
september bij wijkgebouw De Gong
aan de Trompetlaan 42 in Etten-Leur.
Door de coronamaatregelen is de
bijeenkomst in twee delen. Inwoners
uit het gedeelte Waldhoornlaan 1 t/m
31 en 2 t/m 98 kunnen komen kijken
tussen 18.00 – 19.00 uur. Inwoners uit

het gedeelte Waldhoornlaan 33 t/m 79
en 100 t/m 210 kunnen komen kijken
tussen 19.30 – 20.30 uur.
U kunt de tekening ook bekijken via
de gemeentelijke website: Inwoner
> parkeren en verkeer > werk aan de
weg en straatafsluitingen > onderhoudswerkzaamheden verharding
Waldhoornlaan.
Reageren
Geef uw reactie tijdens de informatiebijeenkomst op 17 september. Of
stuur uw reactie over het aangepaste
ontwerp uiterlijk vrijdag 25 september per mail naar info@etten-leur.nl.
Bewoners ontvangen daarna informatie over het eindverslag waarin staat
wat er met de reacties is gedaan.

Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een
schutting als erfafscheiding,
Brabantlaan 33
•	Het uitbreiden van een pand,
Mon Plaisir 59
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Schipperstraat 96
•	Het bouwen van een woning,
Haansberg 28A
Verleende Omgevingsvergunning
•	het aanpassen van de
brandscheidingen van de
bestaande machinekamers op de
adressen Hermelijnweg 25 en
Vossendaal 11
•	het bouwen van een tijdelijke
kantine, Liesbosweg 380
•	het realiseren van twee
dakkapellen aan de voorzijde
en achterzijde van de woning,
Oosterweel 14
•	het oprichten van een
bedrijfspand, Oude Kerkstraat 4A
•	het realiseren van een opbouw
aan de achterzijde van de
woning, Schoonhout 31
•	het plaatsen van een medicijnen
automaat in de gevel,
Nassaulaan 8
Besluit m.e.r.-beoordeling
•	Rioolseweg 4, het wijzigen
en uitbreiden van een
varkenshouderij.
	Burgemeester en wethouders
hebben besloten dat voor deze
activiteit geen milieu effect rapport opgesteld hoeft te worden.
Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Aart van der Leeuwstraat 2
•	Het realiseren van een dakterras
en een carport, Markt 92
•	Het verbouwen van een woning,
Hoevenseweg 22
•	Het handelen in strijd met regels
van ruimtelijke ordening,
Concordialaan 277

Om de week GFT
De zomer-ophaling van het GFTafval is ten einde. Dat wil zeggen
dat het GFT weer om de week wordt
ingezameld en niet meer wekelijks.

Besluiten
van b&w
• Onderhoudswerk Kasteellaan
•	Beantwoording vragen
CDA-fractie inzake onderzoek
klimaatinstallaties
•	Beantwoording vragen
CDA-fractie inzake tegels
aan gevel De Vleer
•	Convenant gegevensuitwisseling
Kleinschalig Collectief
Vervoer (KCV) binnen de
Gemeenschappelijke Regeling
Regio West-Brabant

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

www.etten-leur.nl
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