
De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december2012, met overneming
van de daarin vermelde motieven;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet;

bes! y i t:

1. De volgende personen/stichting ontvankelijk te verklaren in de ingediende zienswijzen.
» BewonersOverleg de Streek bestaande uit de heer W.J.C. Bouman en mevrouw A.

Bouman-Roulier, Harpdreef 79, de heer J.C. Pepping, Klarinetstraat 14, de heerW.J.M.
van Aken, Harpdreef 77, de heer W. Maaswinkel, Harpdreef 44, de heer P. Vergouwen,
Streek 12, de heer H. Melis en mevrouw A. Melis, Streek 14, de heer R.R.D. de Vries en
mevrouw M. de Vries-de Vos, Harpdreef 81, de heer J.D. Kint, Klaroenring 107,
mevrouw R. Schouten, Klaroenring 169, de heer L.C. Marks, Harpdreef 78, de heer
H.J.W.M. Helmich, Streek 18, de heerC.A. Holleman en mevrouw E.H.M. Holleman-
Broens, Harpdreef 22, de heer H. Messelink en mevrouw H. Messelink, Harpdreef 87,
de heer J. van der Put, Klaroenring 66 te Etten-Leur.

a De heer J.A.E.M. Siemens, Zundertseweg 25 te Etten-Leur.
s Stichting Platform Behoud Natuuren Milieu West-Brabant, p/a Klaroenring 66 te Etten-

Leur.
2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de bijlage

"beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan "de Streek, 2012".
3. In te stemmen met het "overzicht van wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan "de Streek,

2012" en tot het toevoegen van "natuureducatie" bij de bestemming "Recreatie" (artikel 6
van de planregels).

4. Het bestemmingsplan "de Streek, 2012" gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
ontwerp-bestemmingsplan, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het bestand met planidentificatie NL.IMRO.0777.0054DESTREEK-3001 met
bijbehorende bestanden waarbij voor de ondergrond gebruik is gemaakt van de
Grootschalige Basiskaart Nederland en de kadastrale ondergrond als vervat in het bestand
o_NLIMRO.0777.0054DESTREEK-3001.dxf.

5. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toestemming te vragen om tot vervroegde
publicatie van het vaststellingsbesluit te mogen overgaan.

6. Geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatiewet) vast te stellen voor het plangebied "de Streek".

7. Het beeldkwaliteitplan "de Streek" vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 2 5 FEB 2013
De raad voomoemd,
De griffier, ^*~ De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA. Mw-Hyvan Rijnbach-de Groot


