
 
 

Editie Jaargang Uitgave 
Januari 2019 25 1 

 
 
 
 

In dit nummer 
DE VOORZET 1 

AGENDA ‘VERTEL HET D66 
ETTEN-LEUR’ 3 

VERSLAG VAN “VERTEL HET 
D66 ETTEN-LEUR” 29-11-2019.
 4 

VERGADERDATA 2019 7 

CONTACTGEGEVENS 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ei
nd

re
da

ct
ie

 
R

on
 D

uj
ar

di
n 

D
e 

D
em

oc
ra

nt
 is

 e
en

 u
itg

av
e 

va
n 

 d
e 

fr
ac

tie
 D

66
 E

tte
n-

Le
ur

 
R

ed
ac

tie
 

Fr
ac

tie
  D

66
 E

tt
en

-L
eu

r  
en

 v
er

sc
hi

jn
t i

n 
pr

in
ci

pe
 6

 m
aa

l p
er

 ja
ar

.  
 

 
©

 2
01

8 
/ F

ra
ct

ie
 D

66
 a

fd
el

in
g 

E
tt

en
- L

eu
r 

 



 
Pagina 2 

Editie Jaargang Uitgave 
Januari 2019 25 1 

De voorzet 
 

 
 
 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dus ook de politiek is weer aan de slag na een 
welverdiende kerstvakantie. Ook onze fractie heeft de draad weer opgepakt en dat 
resulteerde ook in twee brieven aan het college de afgelopen weken. Een over onze zorgen 
met betrekking tot de herinrichting en het onderhoud van de N640, de weg tussen Etten-Leur 
en Hoeven. De zorgen betreffen het slecht betrekken van de direct aanwonenden in Etten-
Leur bij de planvorming door de provincie en de zorg omdat het mogelijk is dat alle bomen 
langs de weg zullen verdwijnen. 
Een tweede brief ging over de ergernis van veel inwoners rond het veel te vroeg buiten 
zetten van de afvalcontainers en/of het erg lang laten staan van deze containers na het 
ophalen. Ook het veel te vroeg ophangen of neerleggen van de plastic ophaalzakken is een 
ergernis. Een mini-enquête van BNdeStem geeft aan dat 63% van de deelnemers dit 
inderdaad ergerlijk vindt. Ook vroegen wij aandacht voor bewoners van een 
appartementencomplex in het centrum, waar het ophalen van het GFT afval niet goed gaat 
en waar de bewoners al lang klagen over het ophalen en de communicatie. 
 
Binnen de fractie heeft zich een wijziging voorgedaan. Jurrien heeft aangegeven een stapje 
terug te doen en heeft zijn ontslag als burgerlid aangeboden. Hij blijft gelukkig wel actief 
voor de afdeling en we zien hem zeker bij de komende verkiezingen weer terug. Jurrien 
bedankt voor de inzet de afgelopen jaren en blijf ons scherp houden ook al is het op afstand. 
 
Het jaar begon overigens met een gezellige 
nieuwjaarsreceptie van onze afdeling. Een 
traditie die weer in ere is hersteld. Bijzonder 
deze keer was ook, dat dit gelijk een start was 
van de campagne voor zowel de Europese 
verkiezingen als voor de Provinciale 
Statenverkiezingen. Bij de Europese lijst staat 
onze eigen Emma in ieder geval op de 15 plaats 
en kan wellicht bij de interne verkiezing nog 
iets stijgen. Op de provinciale lijst gelukkig 
ook diverse kandidaten uit West-Brabant. 
Arend Meijer, de nummer drie van de lijst was 
er om samen met Emma de campagne af te 
trappen en ook Erik van der Spelt uit Steenbergen de nummer 12 was aanwezig, naast 
ondergetekende (46) en Alja Wiers (38) als lijstduwers. 
Het wordt hard werken naar hopelijk een goede uitslag bij beide verkiezingen, voor een 
duurzaam Brabant en een sterk Europa! 
 
Ron Dujardin 

  



 
Pagina 3 

Editie Jaargang Uitgave 
Januari 2019 25 1 

Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 
 
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-
Leur’ welke op woensdag 30 januari 2019 zal 
plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, 
Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang 19.30 uur 
(D66AFR-210.190130). Inloop vanaf 19.00 uur, 
leden van fractie en bestuur gaan graag informeel 
met u in gesprek. 
We beginnen met een openbaar spreekuur voor 
de inwoners. Aansluitend vindt het fractieberaad 
plaats, dat uiteraard ook voor iedereen 
toegankelijk is. 
  
AGENDA. 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden. 
4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 29 november 2018 
5. Komende raadscyclus: 

1. Voorstel vaststelling VGRP 2019-2030 
2. Voorstel vaststelling afvalbeleid  
3. Voorstel vaststellen BP Hanekinderstraat 4 
4. Voorstel over het rekenkameronderzoek naar handhaving  
5. Voorstel over de aanpassing van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad 
6. Voorstel over de aanpassing van de Verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’  
7. Voorstel 1e Begrotingswijziging 2019 en wijziging GR ICT samenwerking West-Brabant- West 

toetreden Werkplein’  
6. Overige mededelingen vanuit de fractie 
7. Mededelingen vanuit het bestuur 
8. Rondvraag 
9. Sluiting, informeel samenzijn met drankje. 

 
Uiteraard staat het belangstellenden en leden vrij om vragen te stellen en te discussiëren over 
actuele politieke- en plaatselijke zaken. Ook via e-mail kunt u reageren en/of vragen stellen. 
(https://ettenleur-moerdijk.d66.nl) 
  
Ron Dujardin 
Fractievoorzitter. 
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 29-11-2019.  
 
 
Aanwezig: Anton Prins, Sylvia Dujardin, Pieter Freijee, Ina Stevens, Peter Mul, Ingrid 
Aalborg. 
van de fractie: Ron Dujardin, Jurriën Cerneus, Robert Prins, Hans Stevens 
van het bestuur: Emma en Eva Laurijssens van Engelenhoven, 
Afwezig: Marianna van Haasteren(mk), Carola Groenen (mk) 
 

1) Opening: Ron opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
2) Mededelingen: geen 
3) Inspreektijd  

Anton Prins geeft feed back over de bespreking van het “Van Bergenpark” op 29 
oktober 2018 in “de raad debatteert”. 
Hij is teleurgesteld over de ondersteuning van D66 aan het CDA. De 
verkeersafwikkeling buiten de wijk werd belangrijker gevonden dan die in de wijk. 
Een amendement met elftal punten wordt op 12 november door een meerderheid 
van de raad goedgekeurd met verkeerde info over afstanden in het bouwplan. Dit 
amendement werd ter plekke bij hem als beslissend overhandigd. Dus het plan is dan 
ook goedgekeurd.  
De Kasteellaan heeft in zijn ogen een status aparte bij de gemeenteraad en college. 
Wat er met de Kerkstraat gebeurt is niet belangrijk genoeg voor aandacht. Weer 
slechte communicatie van de NBU met deze omwonenden. Met e-mails van hem aan 
de raad en het college is niets gedaan. Hij wil in de Kerkstraat beperkt verkeer i.v.m. 
de kwetsbare woningen in die straat. De norm van 5000 auto’s per dag volgens de 
wegenverkeerswet voor deze straat is veel te hoog! 
Kortom, hij voelt zich niet gehoord in dit gehele traject. 
Hij vindt dat dit traject hem het gevoel geeft dat hij in een poppenkast zit. 
Ron: Begrip voor zijn verhaal en ook goed om een terugkoppeling te krijgen. We 
hebben gekozen voor het hoogst haalbare, wat niet betekent dat we de signalen niet 
serieus nemen en in het vervolgtraject ook zeker zullen letten op de 
verkeersafwikkeling. Dit hadden we in de behandeling misschien duidelijker moeten 
verwoorden. Wij zullen de verdere ontwikkeling monitoren. Bij geen goede 
uitwerking zullen we zeker een kritische houding aannemen en we zullen in het 
bijzonder de communicatie in de gaten houden. De communicatie over de 
speeltoestellen in de wijk is ook niet duidelijk. 
Wij koppelen alle informatie terug over waarom en welke standpunten we innemen 
in ons besluit. Wij blijven met elkaar in gesprek. 
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4) Verslag vorige “Vertel het D66” 
Geen opmerkingen. Wordt goedgekeurd. Ruud Spaans is notulist voor de volgende 
vergaderingen.  
 

5) Komende raads-cyclus 
Voorstel van het uitbrengen zienswijze 1e wijziging begroting BWB 
(Hans Stevens): Een structurele vermindering van € 12.000 voor onze gemeente bij 
deze Gemeenschappelijk Regeling. Breda gaat meer taken WOZ leggen bij de 
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Eindelijk een voordeel! Hamerstuk. 
Voorstel over de vaststelling van het veiligheidsprogramma 
(Robert Prins) Goed stuk. Verschuiving van taken van politie naar BOA’s dient 
aandacht te hebben, D66 wil graag extra menskracht om de taken uit te kunnen 
voeren. 
Vaststelling grondexploitaties 2018 
(Jurriën) Hamerstuk. Winst- en verliesnemingen. Geen bijzonderheden. 
Voorstel benoeming aandachtspunten van de fracties voor de accountantscontrole 
2018 
(Carola Groenen): Ingebrachte vraag van D66: Worden duurzaamheidsleningen op 
een goede en rechtmatige manier verstrekt? Doelmatigheid is hier veranderd in 
rechtmatigheid. Het eerstgenoemde is ter beoordeling van de rekenkamer. 
Hamerstuk. 
Leefbaar Etten-Leur heeft vraag over de administratieve organisatie. 
PvdA heeft vraag over de verdeling van de gelden voor jeugdzorg en 
armoedebestrijding. 
Voorstel van het normenkader rechtmatigheid 2019  
Akkoord hamerstuk 
Voorstel over de kaders van de Couperuslaan 4 
(Ron Dujardin): Tennishal Topshot gaat verhuizen en wordt tenniscentrum bij het 
Trivium. Bekostiging wordt gefinancierd door opbrengsten uit de bouw van 
woningen in de Couperuslaan. Hier ook slechte communicatie met de omwonenden. 
Het college heeft hier geen goede sturing gegeven aan het plan. Wederom slechte 
aanpak door dit college.  
Er is behoefte aan nieuwe woningen in Etten-Leur. Onze wens is meer woningen in 
de middel dure huur. We zijn het eens met de omwonenden dat het huidige college 
door het raadsprogramma zich heeft vastgelegd op 4 bouwlagen wat zich nu ook 
wreekt. We zullen het vervolg kritisch blijven volgen en vooral aandringen op goed 
overleg met de buurt. Ook de positie van Centrum Fit is van belang. 
 
Aanvullend aandachtspunt: Juvenaat 
(Jurriën) Inzet: Goed in de markt zetten. Hele pand behouden. 
Alle inschrijvingen voldoen niet 100% aan de gestelde eisen. De openbare 
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onderhandse aanbesteding (niet Europees) wordt opnieuw aangepast. Er is dan 
ruimte om niet het gehele gebouw overeind te houden en meer te mogen 
aanpassen. D66 kan daarmee leven.  
 
Overige mededelingen vanuit de fractie 
Armoede was ons onderwerp in het laatste kwartaal 2018. 
 

6) Mededelingen vanuit het bestuur 
Geen opmerkingen. 
 

7) Rondvraag 
(Pieter): Probleem in het college met een relatie van een communicatieadviseur en 
een wethouder. Een van de twee moet weg! In 2019 uitkomst. De raad gaat over de 
wethouder, de gemeentesecretaris over het personeelslid. Wordt vervolgd. 
 
(Emma Laurrijssen van Engelenhoven): Begroting 2019 is behandeld. 
Een klein tekort wordt verwacht.  
De fractievoorzitters hebben verslag uitgebracht. Fusie tussen besturen Roosendaal, 
Halderbergen, Rucphen, Etten-Leur-Moerdijk. Als een grote regionale afdeling wordt 
opgericht dan treedt het huidige bestuur af en er wordt een nieuw bestuur gekozen. 
De oude bestuursleden kunnen zich weer verkiesbaar stellen. 
Een werkgroep fusie wordt samengesteld. De financiële bijdragen moeten nader 
worden bezien.  
We gaan niet mee met het landelijke verzoek alle bijdragen centraal te innen. Bij het 
landelijke congres tegen stemmen.  
 
(Ingrid Aalbörg) Is er nog een gezamenlijk idee voor een diner met de fractie en 
leden? Ron gaat daar nog met de fractie en bestuur over nadenken. 
(Ron Dujardin) Onderzoek fietspad Nachtegaal is geweest. Het college moet nog een 
besluit nemen. Ron gaat daar vragen over stellen. Het zebrapad op de Aletta 
Jacobslaan wordt meegenomen als aandachtspunt. 
 
 

 
Onze fractie is op zoek naar uitbreiding van de fractie met steunfractieleden. Als je mee wilt 
werken en denken in de fractie en de fractie graag wilt ondersteunen op een bepaald gebied, 

of in het algemeen, meld je dan aan bij Ron Dujardin onze fractievoorzitter.  
Ook voor stage is er plek. 
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Vergaderdata 2019 
. 

Vertel het D66 Etten-Leur (aanvang: 19:30 uur)  
Woensdag 30 januari, donderdag 20 maart, 15 mei, 28 augustus, 9 
oktober, 27 november 2019 
 
Let op de eerste volgende vertel het de D66 Fractie is op 30 januari! 
 
Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er inloop, waar inwoners kennis kunnen 
maken met fractie en bestuur. Om 19.30 uur begint het “Vertel het de D66 
fractie”, waar een ieder ideeën kan aanreiken en mee kan praten over de 
inzet van de fractie tijdens de raad besluit en debatteert. 
Locatie: wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur 
 

 

AAV (aanvang 20:00 uur) 
 
Let ook op onze publicaties in de Etten-Leurse Bode, BN/De Stem en uiteraard de Democrant 
voor gewijzigde aanvangstijden en vergaderplaatsen. Wel adviseren wij u om de data alvast 
in uw agenda te zetten en hopen wij op een grote opkomst tijdens de vergaderingen en 
bijeenkomsten. 
 
 

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
Raad luistert: 21 januari, 11 maart, 6 mei, 19 augustus, 30 september, 
18 november 2019 
Raad debatteert: 4 februari, 25 maart, 20 mei, 2 september, 21 oktober, 
2 december 2019 
 
Voorstellen tot raadsbesluiten worden eerst in ‘De Raad luistert’ behandeld. 
Hierin kunnen de fracties informatie verzamelen van de wethouder en de 
ambtenaren, maar krijgen ook de inwoners en belanghebbenden de 
gelegenheid de fracties zaken mee te geven voordat zij tot besluitvorming 
overgaan. Twee weken later vindt dan de ‘De Raad debatteert’ 
raadsbijeenkomst plaats waar de raadsfracties hun opinie en standpunten 
kenbaar maken over de voorstellen die zijn aangereikt. Indien agendapunten 
een ruime meerderheid hebben, worden dit hamerstukken die direct na de 
opinieraad in een besluitvormende raad worden afgetikt. De agendapunten 
die nog nader debat en onderzoek vragen komen twee weken later in de 
besluitvormende raad aan de orde. De vergaderingen vinden op wisselende 
locaties plaats, zie aankondigingen van de gemeente. 

Locatie: Oude Raadhuis 
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Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 
18 februari, 8 april, 27 mei, 24 juni, 16 
september, 4/5 november, 16 december. 
Deze data onder voorbehoud, indien in de raad 
debatteert alle stukken doorschuiven naar de 
aansluitende hamerraad kan een raadsvergadering 
vervallen. 
Locatie: Raadzaal 

Contactgegevens 
Contactgegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsleden en burgerleden D66 Etten-Leur: 
 
Ron Dujardin 06-21853490 Schuttershof 58 fractievoorzitter 
  4871 LL Etten-Leur 
  ron.dujardin@d66etten-leur.nl 

Carola Groenen 06-43832565 Leurse Dijk 158 raadslid 
  4871 LA Etten-Leur 
  carola.groenen@d66etten-leur.nl 
Robert Prins 06-24859652 robert.prins@d66etten-leur.nl  burgerlid 
Hans Stevens 076 -5021215 hans.stevens@d66etten-leur.nl burgerlid 

Fractie D66 Etten-Leur  Schuttershof 58 Postadres fractie  
  4871 LL Etten-Leur  
  fractie@d66etten-leur.nl 
 
D66 Etten-Leur vindt u op de volgende sociale media: 
Facebook: https://www.facebook.com/d66ettenleurpag  
Twitter : https://twitter.com/D66EttenLeur  
Instagram :https://instagram.com/d66ettenleur 
  

Bestuur Etten-Leur/Moerdijk 
 
Emma Laurijssens 06-43981937 emma.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl  Voorzitter 
Eva Laurijssens 06-53234208 eva.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl  Secretaris  
Alja Wiers 0168-464979 alja.wiers@d66ettenleur-moerdijk.nl  Penningmeester 
 
Huib de Korte 076-5021133 huib.dekorte@d66ettenleur-moerdijk.nl  Algemeen bestuurslid 
Marianne van Haastere 06-34899472 marianne.vanhaastere@d66ettenleur-moerdijk.nl  Algemeen bestuurslid 

D66 afdeling Etten-Leur/Moerdijk Bazuinlaan 93 Postadres afdeling 
  4876 AD Etten-Leur  
  bestuur@d66ettenleur-moerdijk.nl  
   
Bankrekening  Rabobank  NL19 RABO 0113573812 Bankgegevens  
 
Website afdeling en fractie: https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/  


