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Paarde Showdag

Agenda van de
raadsvergadering
‘De raad luistert’
op 19 augustus

Zondag 11 augustus was de jaarlijkse PFKB: De Paarden
Fok- en Showdag. Een mooie dag bij Stal ’t Sander met
een afwisselend programma. Burgemeester De Vries
bracht de prominenten voor de prominentenrace de
ring in. Verder waren er dressuurwedstrijden, men- en
crosswedstrijden en shows. Voor de kinderen was er een
strodorp en een kinderplein.

Inloopavond en werkzaamheden Wildbaan
Woont u aan of in de omgeving van
de Wildbaan (het gedeelte tussen de
Hoevenseweg en de Kattestraat)?
Op maandag 2 september start de
aannemer met de werkzaamheden
in deze straat. Wij nodigen u graag
uit voor een inloopavond zodat u kunt
zien en horen wat er gaat gebeuren
in de straten. Wij laten u de planning zien en bespreken met u waar
er mogelijk hinder ontstaat. U kunt
natuurlijk uw vragen stellen aan de

aannemer en aan de gemeente. De
inloopavond is dinsdag 27 augustus in
D’n Drempel aan de Papenstraat 47
in Etten-Leur. U kunt tussen 19.30 en
21.00 uur vrijblijvend binnenlopen.
Download de app voor de
werkzaamheden ‘Wildbaan’
De aannemer maakt gebruik van
een omgevingsapp om met u de
informatie over de werkzaamheden
aan de Wildbaan te delen. In de app

worden updates geplaatst over de
voortgang van de werkzaamheden
Ook kunt u via de app vragen stellen
aan de uitvoerder op het werk. De app
‘De Omgevingsapp’ is beschikbaar
in de Playstore en Appstore. In deze
app kunt u zoeken op ‘Wildbaan’. 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!

Start op 2 september
Het werkgebied betreft de hele Wildbaan en wordt gefaseerd uitgevoerd
zodat de omgeving beter bereikbaar
blijft en we de overlast beperken.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden half december 2019 klaar.
Dit hangt ook af van het weer. Op de
gemeentelijke website en in de app
wordt doorlopend de meest recente
planning aangegeven. Wij zien u graag
op de inloopavond op 27 augustus!

Vastgesteld wijzigingsplan Schoenmakershoek-Oost, Donkerstraat 29 te Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken
bekend dat zij met toepassing van
artikel 3.6 lid1 sub a. Wet ruimtelijke
ordening het wijzigingsplan Schoenmakershoek-Oost ter hoogte van
Donkerstraat 29 ongewijzigd hebben
vastgesteld. De wijziging houdt in het
vergroten van het bouwvlak van het
agrarische bedrijf tot 1,5 ha. De vergroting is nodig voor de bouw van een

werktuigenberging en stro-opslag
en de uitbreiding van de ruwvoedersleufsilo’s.
Het wijzigingsbesluit inclusief het
vastgestelde wijzigingsplan met
plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0121WPD
ONKERSTR29-3001) liggen gedurende de periode van donderdag 15
augustus 2019 tot en met don derdag
26 september 2019 in het stadskan-

Blauwalg in Westpolderplas
Er is blauwalg geconstateerd in de Westpolderplas. Dat wil zeggen dat
zwemmen op deze plek gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De
melding wordt ook gemeld op de landelijke zwemwaterwebsite www.
zwemwater.nl (onder Westpolderplas). Blauwalg kan huidirritatie en
maag- en darmklachten veroorzaken. Er zijn waarschuwingsborden bij
de Westpolderplas geplaatst. Blauwalgen ontwikkelen zich vooral bij
hogere temperaturen en in stilstaand water dat rijk is aan voedingsstoffen. Wanneer het water afkoelt, verdwijnen de blauwalgen en wordt het
water weer helder.

Wat een feest!
De tweede avond van het Zomeravond Spektakel was gezellig en druk! Het
Raadhuisplein stond vol. Wat een feest! Een tropische avond met DJ Jozz,
Trafassi, Q Music en de Gebroeders Ko. Donderdag 15 augustus is het laatste
Zomeravond Spektakel met als thema Hollandse party. Tot dan!

Volg ons op

toor aan de Roosendaalseweg 4 voor
iedereen ter inzage. De stukken zijn
ook te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl >
Plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Donkerstraat 29, of
via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van ter inzagelegging kan tegen dit wijzigingsbesluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019 te 2500 EA
Den Haag. Beroep kan alleen worden
ingesteld door een belanghebbende

die aantoont redelijkerwijze niet in
staat te zijn geweest zich tijdig tot het
college van burgemeester en wethouders te wenden.
Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij degene die beroep instelt
tevens een verzoek om voorlopige
voorziening indient bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Dan treedt
het wijzigingsbesluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Etten-Leur, 14 augustus 2019

Vastgesteld wijzigingsplan de Streek,
2012, patiowoningen Markiezaathof
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Etten-Leur maken ter
voldoening aan artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij
op 30 juli 2019 hebben besloten om
het ‘Wijzigingsplan de Streek, 2012,
patiowoningen Markiezaathof’ (NL.
IMRO.0777.0135WPMARKIEZAAT
HF-3001) ongewijzigd vast te stellen.
Het wijzigingsplan heeft betrekking
op delen van de gronden gelegen aan
het Markiezaathof. Hiermee wordt het
mogelijk om extra zes patiowoningen
te bouwen. Het vaststellingsbesluit,
de plantoelichting, planregels en
planverbeelding liggen gedurende
de periode 15 augustus 2019 tot en
met 26 september 2019 voor iedereen
ter inzage in de centrale hal van het
stadskantoor, Roosendaalseweg 4,
Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook
raadpleegbaar op de gemeentelijke
internetpagina www.etten-leur.nl
onder inwoner > alle onderwerpen >
plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Markiezaathof.
Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit,
de plantoelichting, de planregels en

de planverbeelding ook raadpleegbaar
op de landelijke internetpagina www.
ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de
periode van 16 augustus 2019 tot en
met 26 september 2019 kan tegen het
vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan
worden ingesteld door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend
bij burgemeester en wethouders
over het ontwerp-vaststellingsbesluit
alsmede belanghebbende die aantoont
redelijkerwijze niet in staat te zijn
geweest zich tijdig tot burgemeester
en wethouders te wenden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt tenzij degene
die beroep heeft ingesteld tevens een
verzoek om voorlopige voorziening
heeft ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat
op het verzoek is beslist.
Etten-Leur, 14 augustus 2019

Op maandag 19 augustus is er ’s
avonds vanaf 19.00 uur een openbare
raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC
van het vergadercentrum. U kunt van
19.00 uur tot 19.30 uur informeel van
gedachte wisselen met de raads- en
burgerleden. De vergadering begint
om 19.30 uur. Op de agenda voor de
raadsvergadering die avond staan de
volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de vaststelling van
het bestemmingsplan Guido
Gezellelaan - Couperuslaan
•	Voorstel over de vaststelling van
de ruimtelijke kaders voor de
herontwikkeling van het Withofcomplex
NB: U kunt de vergadering
rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.
notubiz.nl/ komt de knop Live te
staan. Zodra de vergadering begint is
er een aanklikbare link op de pagina
die de stream van de vergadering
ophaalt. Gratis exemplaren van de
agenda van deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met
maandag 19 augustus. Ook kunt u de
agenda inzien in het stadskantoor en
in de openbare bibliotheek EttenLeur, 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 19 augustus op ’Raad luistert’
klikken).

Deze week in
het digitale
gemeenteblad
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Europalaan 105
•	Het uitbreiden van de woning,
Nieuwe Kerkstraat 24
Verleende omgevingsvergunning
•	Het bouwen van een siloruimte,
Nijverheidsweg 39
•	Het realiseren van een B&B in de
bestaande aanbouw, Julianalaan
20
•	Het realiseren van vier appartementen, Bisschopsmolenstraat
136
•	Het realiseren van vier appartementen, Bisschopsmolenstraat
140
•	Het plaatsen van een carport,
Olympiade 86
•	Het veranderen van de gevels van
het bedrijfspand, Guldenweg 16
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van 6 antennes,
Markt 62

Besluiten van b&w
•	Woningbouwprogramma
2019-2023 Duurzaamheid sportverenigingen
•	Subsidie aanvraag project
‘Samen op weg naar zelfstandig
reizen 2019-2020’
•	Raadsbrief planning armoedenota
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. De volledige
besluiten zijn bepalend.
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