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 Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076.  

U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.  

Beste fractieleden, 

De fractie van D66 stelt per brief van 25 augustus 2022 vragen aan het college over de 

evenementenborden, bij ons bekend als digitale informatieborden. Doel van de brief is aandacht te 

vragen voor het ontvangen van mensen en het bekendmaken van evenementen via onder andere 

deze digitale borden van de gemeente. U heeft eind augustus een reactie hierop ontvangen waarin 

u is toegezegd voor 1 november 2022 geïnformeerd te worden. Vanwege de herfstvakantie is dit 

helaas iets later geworden.  

We hebben ambtelijk een start gemaakt met het oppakken van uw verzoek om de digitale 

informatieborden weer actief in te zetten. We verbinden deze vraag met het u in maart 2022 (en 

nogmaals begin oktober) toegezonden uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie. In dit programma 

hebben we diverse actiepunten opgenomen om Etten-Leur nog aantrekkelijker te maken voor 

bezoekers en inwoners. Eén van deze punten is onderzoek naar bewegwijzering.  

Deze bewegwijzering bestaat niet alleen uit digitale informatieborden maar deze borden zijn wel 

een onderwerp dat we nu actief oppakken. We houden allereerst een marktverkenning, bepalen 

onze kaders, onderzoeken het budget en zullen vervolgens waarschijnlijk een aanbesteding starten.  

We verwachten hiermee aan uw verzoek uit de brief van 25 augustus te voldoen en streven ernaar 

om halverwege 2023 werkende digitale informatieborden te hebben staan in Etten-Leur.  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Dhr. drs. C. Smits  

Gemeentesecretaris  

Mw. dr. M.W.M. de Vries 

Burgemeester 
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