17 februari 2021

Stempaspas
en kiezers

Chat Veilig Thuis
ook ’s avonds
bereikbaar

De stempassen worden op 19 en 20 februari bij onze inwoners bezorgd. Een
vervangende stempas kan uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur in het stadskantoor worden aangevraagd.
U krijgt op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met
een stempas kunt u in elk stembureau in de gemeente Etten-Leur stemmen. U
neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met
een identiteitsbewijs. Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Als u wilt stemmen in een andere gemeente in Nederland, dan moet de stempas worden omgezet in een kiezerspas. Een kiezerspas kan uiterlijk vrijdag 12
maart tot 17.00 uur in persoon in het stadskantoor worden aangevraagd. Met de
kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen. Een kiezerspas wordt
maar één keer verstrekt. Bent u deze kwijt, dan kunt u geen nieuwe aanvragen.
Meer informatie over het aanvragen van een vervangende stempas en van een
kiezerspas, vindt u op onze website www.etten-leur.nl/tweedekamerverkiezing

Stemmen voor 70-plussers
Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo
klein mogelijk te maken, is een reeks maatregelen genomen. Als kiezer van 70
jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:
•	Stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;
•	Een volmacht geven aan een andere kiezer;
• Per brief stemmen.
Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis
Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen, of uw stem per
brief uitbrengen. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen voor
meer uitleg bij deze drie mogelijkheden.

Telefonische hulplijn
Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep.
Daarom hebben de Meedenkcoaches van gemeente
Etten-Leur nog steeds een hulplijn voor inwoners.

Bijvoorbeeld:
• Wat doet het met u, nu Coronatijd langer gaat duren?
• Waar heeft u zorgen over?
• Kunt u de zorg die u heeft voor uw naasten nog aan?
• Krijgt u het thuiswerken met gezin en het zorgen nog voor elkaar?
• Zit je in thuisisolatie of quarantaine en heb je behoefte aan een
luisterend oor?
Neem gerust contact met ons op!

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdagochtend
op telefoonnummer 076-50 477 34 of via info@meedenkcoachettenleur.nl
Ook zetten wij onze huidige werkzaamheden gewoon voort.
Op www.meedenkcoach.nl vind je meer informatie en kun je een
contactformulier invullen.
Heb jij een hulpvraag en kom je er zelf even niet uit?
Ben je op zoek naar hulp of ondersteuning?
Maar weet je niet waar je moet zijn?
Wij helpen je graag!
Meedenkcoaches gemeente Etten-Leur zijn
Mirthe Verstijlen en Rowan Huisman.

meedenkcoach.nl
Team meedenkcoaches Etten-Leur is onafhankelijk.

Uiterlijk 11 maart ontvangen 70-plussers een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een
stapsgewijze uitleg over het briefstemmen.
Kiest u ervoor om uw stem per brief uit te brengen? Zorg dan ervoor dat uw
briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door
uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen.
U kunt uw briefstem ook afgeven bij het stadskantoor. De openingstijden hiervoor zijn:
•	Op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van
09.00 tot 17.00 uur
•	Op de dag van de verkiezingen (woensdag 17 maart 2021) van 07.30 tot 21.00
uur
Meer weten? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/per-brief-stemmen-voor-70-plussers. Hier vindt u ook een handig filmpje
met een toelichting hoe briefstemmen in z’n werk gaat. Meer informatie vindt u
ook op onze gemeentewebsite www.etten-leur.nl/tweedekamerverkiezing.

Aanslag lokale belastingen 2021
toestemming gegeven om de WOZwaarden voor 2021 bekend te maken.
Op het aanslagbiljet 2021 wordt de
nieuwe WOZ-waarde vermeld. Houdt
er rekening mee dat het afgelopen
jaar de WOZ-waarden in heel
Nederland behoorlijk zijn gestegen.
Eind februari ontvangt u de jaarlijkse
aanslag voor de gemeentelijke- en
waterschapsbelastingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant
(BWB)
-	Wie gebruik maakt van MijnOverheid, vindt het aanslagbiljet terug
in de Berichtenbox (uw digitale
postbus).
-	Wie nog niet is aangemeld bij de
Berichtenbox, ontvangt een papieren aanslag per post.
Aanmelden bij MijnOverheid
U kunt zich aanmelden voor de
digitale aanslag van de BWB op
www.mijn.overheid.nl met uw DigiDcode. Kies dit bij ‘Instellingen’ onder
‘Samenwerkingsverbanden voor Belastingsamenwerking West-Brabant.’
U krijgt dan de volgende aanslag voor
de lokale belastingen in uw (digitale)
Berichtenbox.
WOZ-waarde
De Waarderingskamer heeft de
BWB gecontroleerd en vervolgens

Controleer gratis uw WOZ-waarde of
bel met de taxateur!
Via www.wozwaardeloket.nl vergelijkt
u eenvoudig de WOZ-waarde van uw
woning met woningen uit uw straat.
Heeft u vragen over de WOZ, bel ons
op (076) 529 83 00. Of plan een terugbelverzoek in met de taxateur via
www.bwbrabant.nl/over-woz.
Corona geen effect op WOZ-waarden
Corona maatregelen hebben een
grote impact op de Nederlandse
economie. Toch laat de woningmarkt
zien dat corona nauwelijks invloed
heeft op de WOZ-waarden.
Meer informatie hierover leest u op
de website van de Waarderingskamer.
Vragen?
Kijk voor meer informatie op
www.bwbrabant.nl of bel met de BWB
via telefoonnummer (076) 529 83 00.
De openingstijden zijn van maandag
tot en met donderdag van 9.00 tot
16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur.

Volg ons op
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)

Nu de avondklok is verlengd blijft
de chat van Veilig Thuis landelijk
ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders, plegers van
huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot 2 maart tijdens
werkdagen tussen 09.00-22.00 uur
chatten met een medewerker van
Veilig Thuis. De chat is te vinden via
www.veiligthuis.nl. Je kan ook bellen naar 0800-2000.
Deze is 24/7 bereikbaar.

Deze week in
het digitale
gemeenteblad
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 Milieu
•	Aanvraag wijziging omgevingsvergunning voor de inrichting
aan Mon Plaisir 32 (voorheen
Dukaatstraat 15) nav de sluiting
van de bedrijfslocatie op het
adres Nieuwe Donk 7
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het vergroten van een keukenraam voorzijde gevel, Zwaan 5
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van
de woning, Markenland 100
•	Het plaatsen van een
nieuwe handelsreclame,
Grauwe Polder 46
Verleende Omgevingsvergunning
•	Het realiseren van een opbouw
en het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning,
Marijkeplein 27
•	Het verbouwen van de bestaande
woning en het realiseren van een
bijgebouw, Goorstraat 10A
•	Het realiseren van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Baai 5
•	Het realiseren van 2 dakkapellen,
Lindenbleek 11

Agenda van de raadsvergadering ‘de raad besluit’ op 22 februari
Besluiten
van b&w van
11 februari
•	Vaststellen definitief ontwerp
onderhoudswerk Kasteellaan
•	Vaststellen definitief ontwerp
Onderhoud Bredaseweg (Mc
Donalds-Moerdijkse Postbaan)
•	Interbestuurlijk toezicht:
brandveiligheid gevels en
themaonderzoek taakuitvoering
constructieve veiligheid
• Brief raad n.a.v. toezegging

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

Bomen kappen
in gemeente
Etten-Leur in
het voorjaar
2021
In de gemeente Etten-Leur
staan ruim 35.000 bomen. De
gemeente is verantwoordelijk
voor het dagelijks onderhoud,
veiligheid en zorgplicht. Vanaf
week 7 kappen we op verschillende plaatsen bomen.
Deze bomen zijn dood of
ziek. Op de meeste plaatsen
planten we een boom terug.
Op de website van Gemeente
Etten-Leur staat de lijst met
locaties waar dit voorjaar
bomen gekapt worden. Het
gaat om een lijst met bomen
waar voor een gedeelte een
kapaanvraag is ingediend en
andere bomen waar geen
vergunning voor nodig is.

Op maandag 22 februari is er ’s
avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering. Het overleg
houden we vanwege de Coronamaatregelen digitaal. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:
•	Voorstel tot toelating en beëdiging
van 3 burgerleden voor het CDA en
1 burgerlid voor D66

•	Vaststelling diverse verslagen van
de raadsvergaderingen
•	Raadsvoorstel notitie ‘Omgevingsvisie: bouwlocatiekeuze en wegvarianten’
U kunt de vergadering rechtstreeks
meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.no-

tubiz.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.
Agenda
Gratis exemplaren van de agenda
voor deze vergadering liggen in het
stadskantoor tot en met maandag

22 februari. De volledige agenda
met voorstellen en bijlagen van
de raadsvergadering vindt u op
www.etten-leur.nl bij Bestuur >
website gemeenteraad (klik
vervolgens in de kalender bij de
datum 22 februari 2021 op ‘Raad
Besluit).

Verkeersbesluiten reserveren parkeerplaatsen voor opladen
elektrische voertuigen aan de Voorsteven en Beverdam
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij

besluit van 29 januari 2021
bovenstaande verkeersbesluiten

Verkeersbesluit individuele
gehandicaptenparkeerplaats
Marskramerstraat
Burgemeester en wethouders van
Etten-Leur maken bekend dat zij bij
besluit van 15 februari 2021 het
bovenstaande verkeersbesluit hebben
genomen. Het verkeersbesluit ligt
gedurende zes weken na deze open-

hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na
deze openbare bekendmaking voor
iedereen ter inzage in het stadskan-

toor. Ook zijn de verkeersbesluiten te
vinden via overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 17 februari 2021

bare bekendmaking voor iedereen ter
inzage in het stadskantoor. Ook is het
verkeersbesluit te vinden via
overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 17 februari 2021

Niet altijd meer een vergunning
nodig voor het plaatsen van een
bouwobject op de openbare grond
Vanaf 1 maart a.s. is er niet altijd
meer een vergunning nodig voor
het plaatsen van bouwobjecten op
de openbare plaats. Voorbeelden
zijn: een steiger, puinbak, container,
bouw- of schaftkeet, een verhuislift,
eco-toiletten of een big bag.
In veel gevallen is het namelijk
voldoende als u een melding maakt
dat u tijdelijk een bouwobject op de
openbare grond plaatst. Een voordeel
hierbij is dat u ook geen leges hoeft te
betalen voor deze melding.

Hoe maak ik een melding?
Kijk op de website van de gemeente
en zoek naar: ‘Meldingsformulier
melding plaatsen van bouwobjecten
op openbare grond’. Vul het formulier
in en ontdek of alleen een melding
genoeg is, of dat u toch een vergunning nodig heeft.
Voor meer informatie kunt u bellen
met het algemene telefoonnummer
van onze gemeente en vragen naar
een ‘Vergunningverlener APV’.

www.etten-leur.nl

Verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakopbouw,
Oude Bredaseweg 136
•	Het verbouwen/transformeren
van een woongebouw/internaat
naar 34 appartementen (gebouw
2,4,5,6), de realisatie van 2
woongebouwen met ieder 11
appartementen (gebouw 2,4,5,6),
de realisatie van 2 woongebouwen met ieder 11 appartementen
(gebouw 1,3), de realisatie van
2 woongebouwen op een kelder
met ieder 32 appartementen (gebouw 7,8), de realisatie van ene
half verdiepte stallingsgarage en
de aanleg van het terrein met diverse inritten, Edward Poppelaan
ongenummerd.

www.etten-leur.nl
Melden van klachten Werkplein t (076) 750 35 00
t 14076
Elz t (076) 502 40 25

www.etten-leur.nl

