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Deze week in
het digitale
gemeenteblad

Vorige week was de Nationale Boomfeestdag. Het thema dit jaar was
‘Ieder kind een boom’. De bedoeling is om elk kind in zijn of haar
basisschooltijd een eigen boom te laten planten. Wethouder Kees van
Aert plantte daarom, samen met vrijwilligers en zo’n 50 kinderen van
basisschool De Leest, bomen aan de Bankenstraat 21.

Agenda van de raadsvergadering ‘De raad debatteert’ op 25 maart 2019
Op maandag 25 maart is er ’s avonds
vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering. U kunt van 19.00 uur
tot 19.30 uur informeel van gedachte
wisselen met de raads- en burgerleden in de Schonckzaal van het vergadercentrum. De vergadering begint
om 19.30 uur in kamer 1.04 ABC van
het vergadercentrum. Op de agenda
voor de raadsvergadering die avond

staan de volgende onderwerpen:
•	Voorstel over de vaststelling van de
3e wijziging van de legesverordening 2019
•	Bespreking integraal VTH-jaarverslag 2018 en VTH-uitvoeringsprogramma
	2019 Etten-Leur (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
•	Bespreking memo zichtbaarheid

handhaving BOA’s
•	Bespreking kaderbrieven van de
Verbonden Partijen
•	Bespreking concept brief aan de
Provincie over N640
Gratis exemplaren van de agenda van
deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor
tot en met maandag 25 maart 2019.
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
25 maart 2019 op ’Raad debatteert’
klikken).

Verkeersbesluit herinrichting Stijn Streuvelslaan, Kerkwerve en Withofstraat
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij
bij besluit van 14 maart 2019 voor

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. De verkeersbesluiten
liggen 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, 20 maart 2019

Actiedag tegen fietsendiefstallen
Op woensdag 3 april, tussen 10.00 en
12.00 uur èn tussen 15.00 en 17.00
uur, vindt de ‘actiedag fietsendiefstallen’ plaats. Kom ’s ochtends naar de
weekmarkt of ’s middags naar het NS
station.
Daar zijn de Boa’s van de gemeente
Etten-Leur, Van der Veeken Fiets-

specialist, het buurtpreventieteam
Etten-Leur Centrum en de Politie
Etten-Leur, waaronder de wijkagent
van Etten-Leur centrum.
Tijdens deze preventieve actiedag
tegen fietsendiefstallen deelt de
gemeente preventiemateriaal uit. Het
buurtpreventieteam geeft uitleg over

Vergadering welstandscommissie op 26 maart
Op 26 maart is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 25 maart ter
inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 25 maart 12.00 uur ook
vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op
onze website.

Heeft u een asbestdak?
Bij het verwijderen van asbestdaken is het belangrijk dat u beschermende kleding draagt. Bij de Milieustraat kunt u met een geldende sloopmelding als particulier gratis plastic verpakkingsmateriaal en beschermende kleding krijgen.
Het verstrekken van de beschermende kleding is tijdelijk: OP = OP! Voor meer
informatie over asbest, de wet- en regelgeving en over wat u kunt doen als u
een asbestverdacht dak heeft, kijk op de gemeentelijke website onder inwoner
> plannen, bouwen en verbouwen > Asbest verwijderen en/of slopen.

wat een buurtpreventieteam doet en
de politie is aanwezig om uw vragen
te beantwoorden. De fietsenwinkel
graveert postcodes in fietsen en kan
meer informatie geven over fietsverlichting en 2e sloten voor op uw fiets.
En dit allemaal onder het genot van

een kopje koffie, thee of chocolademelk. U bent dus meer dan welkom
als u meer informatie wilt over wat
u kunt doen om er voor te zorgen
dat uw fiets niet gestolen wordt. Het
graveren van de postcodes is gratis.
Zien wij u op 3 april?

Voornemen straatnaamtoekenning
Op het terrein van de voormalige
basisschool aan de Triangeldreef
komen woningen en een nieuwe weg.
Burgemeester en wethouders hebben
ingestemd met het voornemen om
aan deze nieuwe weg de naam Carillonhof toe te kennen. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 21 maart
2019 gedurende zes weken ter inzage
in het stadskantoor. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op de

gemeentelijke website
www.etten-leur.nl > Plannen en
(ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Triangeldreef 21, het Carillon.
Gedurende de termijn van zes weken
kunnen mondelinge of schriftelijke
zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus
10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Etten-Leur, 20 maart 2019

Afbouw wijk Schoenmakershoek
Aan de noordoostkant van de wijk
Schoenmakershoek ligt ongeveer 3,5
hectare grond braak. De gemeente
wil op een deel van de gronden
woningen gaan bouwen. U vindt
daarover informatie op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl >
Plannen en (ver)bouwen> Bestemmingsplannen > SchoenmakershoekOost. Natuurlijk willen we u ook de

mogelijkheid geven om hierover met
ons in gesprek te gaan. U kunt dan
al uw vragen stellen en ideeën met
ons delen. Daarom is er op dinsdag
26 maart tussen 19.30 en 21.00 uur in
Het Turfschip aan de Schipperstraat
2, een inloopbijeenkomst. Bent u verhinderd? Dan kunt u uw vragen altijd
per e-mail stellen (zie informatie op
de website).

Koffie-uur voor inwoners van wijk de Baai
Elke laatste maandag van de maand
van 11 tot 12 uur. Heb je vragen, wensen of ideeën over veiligheid, wonen,
je woonomgeving en leefbaarheid in
de wijk de Baai? We zien je graag tijdens het koffie-uur. Wijkagent Sjoerd
Vink, Jan Braspenning en Annette van
Peer van Wooncorporatie Alwel, wijkwerker Linda Deckers van Surplus
Welzijn en wijkmanager Jessica van
Sluijs zijn er. Ook de wijkvereniging

Volg ons op

is aanwezig. Kom je alleen voor een
kopje koffie? Ook dan ben je van
harte welkom.
Waar ben je welkom?
We organiseren dit in de koffieruimte
bij de Stichting IJgenwys en Anders
aan Markenland 96. De volgende
koffie-uren zijn op 25 maart, 29 april,
27 mei en 24 juni van 11.00 tot 12.00
uur.

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 uitbreiden van een
bedrijfspand, Oude Kerkstraat 12
•	Het plaatsen van een dakkapel,
Julianalaan 63
•	Het plaatsen van gevelreclame,
Oude Bredaseweg 7a
•	Het wijzigen van een
	brandcompartimentering,
ijverheidsweg 148
•	Het plaatsen van een schutting,
Patrijs 24
Verleende omgevingsvergunning
•	het wijzigen van een
garagedeur in een kozijnpui,
Domineesgang 11
•	het realiseren van een
zonnepark, langs de A58
•	het splitsen van de woning,
Lange Brugstraat 17
•	het uitbreiden van de bestaande
kantoren, Soevereinstraat 2
•	het plaatsen van een houten
overkapping, Maaslandsingel 2
Verleende vergunning
•	Het plaatsen van schaftwagens
en toiletvoorziening WVS op
diverse locaties in 2019
•	Drank- en horecavergunning en
horeca-exploitatievergunning,
Raadhuisplein 29-31 voor de
exploitatie van een Brasserie
Aanwijzingsbesluit in- en
verkoopregister voor handelaren
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
BRP

Besluiten
van b&w

• Handhaving afvalcontainers
• Verkeerssituatie Zeedijk
•	Afdoening toezeggingen raadsvoorstel Nieuwe Nobelaer
•	Toezegging behandeling Doelgroepenverordening middeldure
huur
•	Reactie op raadsvragen mantelzorgwaardering
•	Afwijkingsvoorstel algemene
inkoopvoorwaarden in relatie tot
Ondernemersklankbord (OKB)
•	Raadsinformatie toezichtsoordeel
huisvesting statushouders
•	Straatnaamgeving
	Burgemeester en wethouders
hebben het voornemen om aan
een nieuwe weg op het voormalig terrein van de basisschool
‘t Carillon aan de Triangeldreef
21 de naam Carillonhof toe te
kennen. Voordat zij een definitief
besluit nemen krijgen inwoners
de gelegenheid te vertellen wat
ze van dit voornemen vinden.

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 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

