28 augustus 2019

Plukroguetoepend

Deze week in
het digitale
gemeenteblad

In Etten-Leur hebben de bestaande en nieuwe
Pluk-initiatieven de handen ineengeslagen tot één
Plukroute. Zondag opende de burgemeester de
Plukroute Etten-Leur. Zo kunnen inwoners en schoolkinderen proeven en ruiken aan al het groen in onze
gemeente (fruit, noten, bessen, wilde bloemen en meer).
Op www.plukroute.nl/etten-leur zie je de plekken waar
je kunt plukken. Volgend jaar komen er nieuwe plukinitiatieven bij in Schoenmakerhoek en De Streek.

Ruiming graven begraafplaats Zundertseweg
Op de gemeentelijke website vindt u een lijst met graven waarvan is aangegeven
dat de huurtermijn niet verlengd hoeft te worden. In het geval dat er geen
nabestaanden gevonden zijn, is volgens het bepaalde in artikel 17, lid 1 van
de ‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Etten-Leur 2018’,
de voorgenomen ruiming één jaar lang aangekondigd op de graven en op een
collectieve lijst bij de ingang van de begraafplaats. Met de ruimingen zal niet
eerder begonnen worden dan vier weken na publicatie van deze advertentie.

Kijkt u op www.etten-leur.nl > inwoner > geboorte, trouwen en overlijden >
overlijden en begraafplaatsen. U vindt daar de volledige lijst.

Collecterooster
september 2019

Omgaan met
Borderline

CycloMedia maakt foto’s in uw gemeente

Het Centraal Bureau Fondsen
werving (CBF) stelt jaarlijks een
landelijk collecterooster op. De
hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van
een CBF-keurmerk.
Kijk op de gemeentelijke website
> bestuur > bekendmakingen
> Etten-Leurse Bode het rooster
en de collecteperiodes van
Etten-Leur.

Indigo Brabant organiseert een informatieavond over het omgaan met Borderline.
Kennis, tips en handvatten met betrekking
tot borderline, kunnen veel inzicht geven.
De informatieavond is voor iedereen die
voor dit onderwerp belangstelling heeft
en er meer over wil weten. De informatieavond is op 10 september van 19.30 –
21.30 uur, aan de Teteringsedijk 11 in
Breda. De avond is gratis. Aanmelden
kan via a.vandersluis@indigobrabant.nl.

Zomerfoto’s op Instagram groot succes
Begin juli hebben we een oproep geplaatst om Etten-Leurse zomerfoto’s
aan te leveren voor Instagram. En dat hebben we geweten: wat een
mooie, verrassende en vooral zomerse foto’s kregen we binnen. Ruim
70 foto’s van tientallen plaatselijke zomerfotografen plaatsten we. Die
brachten de Etten-Leurse zomer treffend in beeld. Je kunt ze allemaal
nog zien op Instagram via #zomerfotoettenleur2019

Vragen?
Heeft u nog vragen betreffende de ruiming of over de grafrechten, dan kunt u
contact opnemen met het team publiekszaken van de gemeente Etten-Leur via
telefoonnummer 14076.

Op dit moment worden in uw gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Dit is een
Nederlands bedrijf uit Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en
systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen
maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s
worden door uw gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de
openbare ruimte. Ook voor de visuele ondersteuning bij handhaving van openbare
orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden alleen maar ingezet voor publieke of private activiteiten en
worden onder nadrukkelijke voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen
worden niet op internet gepubliceerd of openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar
activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen of het
aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V.
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Meer informatie: www.cyclomedia.com.

Agenda van de raadsvergadering
‘De raad debatteert’ en ‘De raad besluit’

Op maandag 2 september is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergade
ring 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:

Op naar de herfst!
Deze zomerfotoactie stopt op zondag 1 september. Maar hou onze
berichten in de gaten. Want in september starten we met een nieuwe
ronde: herfst in Etten-Leur. Ook daarvoor geldt dat het actuele foto’s zijn,
die het Etten-Leurse najaar laten zien door de lenzen van onze volgers.
Dus ben jij straks één van onze herfstfotografen? Binnenkort volgt er
informatie over het aanleveren van herfstfoto’s. Doe jij (weer) mee?

De Raad debatteert
•	Voorstel over de vaststelling van de herontwikkeling van het Withofcomplex
•	Voorstel over de vaststelling bestemmingsplan Guido Gezellelaan/Couperuslaan
• Voorstel over de vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2020
•	Voorstel over het actualiseren van de Mandaat- en Volmachtenlijst gemeenteraad
•	Voorstel over de vaststelling van de Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2019 Gemeente Etten-Leur
•	Voorstel over de vaststelling van het protocol vermoedens integriteitschendingen
politieke ambtsdragers gemeente Etten-Leur

Popelucht had succesvolle editie

De Raad besluit
•	Voorstel over onderzoek geloofsbrief, benoeming en beëdiging van een wethouder
•	Vaststelling van de voorstellen waarover overeenstemming is bereikt in DE RAAD
DEBATTEERT van maandag, 2 september

Het jaarlijkse Popelucht festival in het Oderkerkpark heeft een succesvolle editie
achter de rug. De twee podia (Mainstage in de buitenlucht en een kleiner, sfeervol
Talentstage in de kapel) trokken veel bezoekers en tal van (opkomende) bands.

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.
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 2 september op ’Raad debatteert’ of ‘Raad Besluit’ klikken).

Verkeersbesluit individuele gehandicapten
parkeerplaatsen J.P. Leijtenstraat
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van
21 augustus 2019 bovenstaande verkeersbesluit heeft genomen. Het verkeersbesluit
ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter
inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
Etten-Leur, 28 augustus 2019

Volg ons op
Email via www.etten-leur.nl Email info@afval3xbeter.nl
(algemene informatie)
(alleen afvalinformatie)

Ingediende aanvraag omgevings
vergunning
•	Het veranderen van de winkelruimte, Markt 101
•	Het kappen van diverse bomen,
Roosendaalseweg 4
•	Het uitbreiden van een woning,
Bankenstraat 80
•	Het plaatsen van een draaipoort,
Streek 9
•	Het plaatsen van een hekwerk,
Baroniestraat 25
Verleende omgevingsvergunning
•	Het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
Tienkamp 18
•	Het plaatsen van een onderhoudspoort langs de sloot van de
begraafplaats, Meijerijstraat
Verleende omgevingsvergunning
milieu neutrale verandering
•	Milieuneutraal veranderen van
diverse wijzigingen binnen de
inrichting, Nijverheidsweg 29
Verlening beslistermijn Omgevings
vergunning
•	Het verbouwen van een woning,
Voorsteven 4
•	Het uitbreiden van een loods,
Handelsweg 6
Ontwerpbeschikking Omgevings
vergunning
•	Het oprichten van een woning,
Haansberg 3

Besluiten van b&w
•	Gewijzigde beleidsregels ‘plano
logische afwijkingsmogelijk
heden artikel 4 Bijlage II Bor’
•	Subsidieaanvraag 75 jaar bevrijding
•	Patiowoningen Markiezaathof
•	Eerste bestuursrapportage 2019
Werkplein Hart van West-Brabant
De besluiten op deze openbare
besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. De volledige
besluiten zijn bepalend.

Verlenen drank- en
horecavergunning
De burgemeester van de gemeente
Etten-Leur maakt bekend dat aan
horecabedrijf Denise Vader voor de
lunchroom Binnen een vergunning is
verleend op 27 augustus 2019. Intern
kenmerk:290514. Locatie: Winkel
centrum 23, 4873 AB Etten-Leur.
Bezwaar
Tegen het besluit staat bezwaar
open. Vindt u dat een besluit onjuist
is, dien dan binnen zes weken
(gerekend vanaf 28 augustus 2019)
een bezwaarschrift in en stuur dit
naar: de burgemeester van Etten-Leur,
Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur.
Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u
met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? Neem dan
contact met ons op via het telefoonnummer 14 076. Let op: overleg zo
nodig hoe u de bezwaartermijn van
zes weken veilig kunt stellen.

www.etten-leur.nl
Informatienummers
Afval informatienummer Milieuklachten veroorzaakt door Melden van klachten Werkplein Hart van West-Brabant
Gemeente t 14076 (24/7) t 0800 333 66 99 (gratis) bedrijven t 013 206 05 00 (24/7) t 14076
t (076) 750 35 00

