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Vanaf half maart start SBS6 met een nieuwe serie van het
televisieprogramma De Handhavers. En in deze editie spelen de
buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Etten-Leur een
belangrijke rol. In het programma brengen we in beeld hoe we Etten-Leur
samen veilig willen houden. De komende weken vinden op verschillende
momenten de opnames plaats. SBS heeft beloofd dat ze zorgvuldig
omgaan met de privacy van betrokkenen. Heeft u toch vragen? Spreek ons
gerust aan!

Stadskantoor, Werkplein en Wmo-loket Elz met Carnaval
Stadskantoor
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt u,
op afspraak, bij de publieksbalies van
de gemeente terecht van 9.00 - 12.00
uur. Daarna zijn we gesloten. Wij zijn
tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar.
Heeft u daarna nog een melding of
vraag die niet kan wachten, dan kunt

u ons na 12.00 uur bereiken via het
algemene telefoonnummer 14076. U
wordt dan doorgeschakeld naar het
extern callcenter.
De avondopenstelling vervalt in de
carnavalsweek. Op dinsdag 5 maart
bent u weer van harte welkom bij
de Gemeente Etten-Leur in het

Aanslag lokale belastingen 2019
Aan het einde van de maand februari 2019 ontvangt u de jaarlijkse
aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.
•	Wie belasting moet betalen, ontvangt de aanslag van de
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
•	Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (uw digitale postbus) van
MijnOverheid, ontvangt via e-mail een bericht dat de aanslag in de
Berichtenbox zit.
•	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 en andere post van de
BWB op www.mijn.overheid.nl met uw DigiD-code. Kies bij Instellingen
onder Samenwerkingsverbanden voor Belastingsamenwerking WestBrabant. U krijgt dan de volgende aanslag voor de lokale belastingen in
uw Berichtenbox.
Informatie over betalen
Als u niet via automatische incasso betaalt, is er één betalingstermijn.
Het te betalen bedrag moet binnen twee maanden op de bankrekening
van de BWB staan.
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.

Mooiste januarifoto’s op Instagram
Dit was januari: onze 9 Instagramfoto’s met de meeste likes. Afgelopen maand
zijn er maar liefst 55 foto’s door ons gepost. Die kregen meer dan 2100 likes.
Top! Volg jij ons al op instagram? Ga naar gemeente_ettenleur en mis geen
enkele foto, zowel doordeweeks als in het weekend.

stadskantoor, op afspraak tijdens de
gebruikelijke tijden.
Werkplein Hart van West-Brabant
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt
u bij het Werkplein terecht bij de
Servicebalies van 9.00 - 12.00 uur.
Bellen kan naar (076) 750 35 00
tijdens het telefonisch spreekuur van
09.00 tot 10.30 uur. Vanaf 12.00 uur
is het Werkplein op beide locaties

gesloten. Op de andere dagen rondom
Carnaval heeft het Werkplein geen
afwijkende openingstijden.
Wmo-Loket Elz
Op carnavalsmaandag 4 maart kunt
u van 9.00 – 12.00 uur het Loket Elz
binnenlopen. Daarna is het loket
gesloten. Op dinsdag 5 maart bent
u weer van harte welkom op de
gebruikelijke tijden.

Uitnodiging inloopmiddag Dasseburcht
U bent welkom op zaterdag 16
februari voor de inloopmiddag
over voorbereidingen van de
onderhoudswerkzaamheden in de
Dasseburcht. Deze inloopavond wordt
gehouden op het speelterrein in de
Dasseburcht. In de tent ontmoeten
we elkaar en onder het genot van
een kopje koffie of thee willen wij
graag met u spreken en horen wat uw
ideeën zijn. Staat er geen tent doordat
het slecht weer is, dan bent u welkom
in D’n Drempel Halewijnstraat 47,
4875 CP Etten-Leur.
U kunt tussen 13.00 en 14.00 uur
binnenlopen en de plannen bekijken
en uw vragen hierover stellen.
Waar gaan we met elkaar over
praten?
In het verleden is er vaker
gesproken over de parkeerdruk in
de Dasseburcht. Met name rondom
de speeltuin. Er zijn te weinig
parkeerplaatsen in de nabijheid
van de woningen. Hierdoor wordt

parkeren in de voortuin gedoogd.
De speeltuin wordt steeds minder
gebruikt en oogt gedateerd. Ook
het groen kan een opknapbeurt
gebruiken. Graag willen wij met
u praten over de mogelijkheden,
wensen en ideeën voor de inrichting
van de Dasseburcht. Deze ideeën
kunnen we gebruiken om een
ontwerp te maken. Wij nemen een
aantal tekeningen mee met een
mogelijke indeling voor het parkeren,
spelen en groen op het plein in de
Dasseburcht. Onze ervaring is dat
inwoners dat soms makkelijker
vinden. Maar we horen vooral
ook graag uw wensen. Wat wilt u
behouden en wat mag veranderen op
het plein? Ook al is dat anders dan op
de voorbeeldtekeningen.
Bent u verhinderd?
Kunt u niet aanwezig zijn bij de
inloopmiddag op 16 februari? Dat is
geen probleem. U kunt uw reacties
ook via info@etten-leur.nl geven.

Collecterooster februari 2019
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk
collecterooster op. De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het
bezit van een CBF-keurmerk. 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 februari 2019 zijn de volgende collecte- en vrije periodes in Etten-Leur:
•	03 februari t/m 09 februari		
vrije periode
•	10 februari t/m 16 februari		
vrije periode
•	17 februari t/m 23 februari		
vrije periode (voorjaarsvakantie noord)
•	24 februari t/m 02 maart		
Jantje Beton
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 2019 in
Etten-Leur kleding inzamelen:
•	januari-februari-maart
Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp
•	april-mei- juni
Ronald McDonalds kinderfonds
•	juli-augustus-september
Dierenbescherming
•	oktober-november-december
Maag Lever Darm stichting
Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van
het CBF (www.cbf.nl).

Volg ons op
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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.
Verleende vergunning
•	Gewijzigde drank- en
horecavergunning C-Cinema ,
Binnentuin 2. Het betreft een
wijziging van de leidinggevenden.
•	Gewijzigde drank-en
horecavergunning Tennisclub
De Vijfhuizen, Vijfhuizenweg 16.
Het betreft een wijziging van de
leidinggevenden
Verleende omgevingsvergunning
•	Het oprichten van een woning,
Hanekinderstraat 4B
•	Het vervangen van een houten
geluidsscherm door een
schanskorf geluidsscherm,
Belledreef nabij huisnummer 5
•	Het wijzigen van de gevels,
Munnikenheiweg 24
•	Het huisvesten van 6 personen,
Spoorlaan 22
•	Het vervangen van een bestaande
luifel, Rijksweg A58 2
Verlening beslistermijn
omgevingsvergunning
•	Het splisten van een woning,
Lange Brugstraat 17
Ingediende aanvraag
omgevingsvergunning
•	Het wijzigen van een luifel van
een bedrijfspand, Parallelweg 1
•	Het legaliseren en veranderen
van een bestaande loods,
Penningweg 14D
•	Het wijzigen van een garagedeur
in kozijpui, Domineesgang 11
•	Het oprichten van een
bedrijfshal met kantoorgedeelte,
Dukaatstraat 15
Wet Milieubeheer 8.41
•	Het veranderen van de inrichting,
Vlaanderbos 19

Milieustraat
met carnaval
De Milieustraat is open op
carnavalszaterdag en carnavalsdinsdag. Op carnavalsmaandag 4
maart is de Milieustraat gesloten.

Vergadering
welstandscommissie op
12 februari
Op 12 februari is de vergadering
van de welstandscommissie.
Deze vergadering is openbaar.
De agenda voor deze vergadering
ligt vanaf 11 februari ter inzage
in het stadskantoor. De agenda
kunt u vanaf 11 februari 12.00 uur
ook vinden op de gemeentelijke
internetsite. Alle informatie over de
vergaderlocatie, de vergadertijd en
het spreekrecht in toelichtende zin,
kunt u vinden op onze website.

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

