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Aan het college van B & W 
 

 
 Etten-Leur, 10-07-2020  
 D66FrUP200710 
 
 
 
Betreft: Vragen bij ontwikkelingen op gebied woningbouw.  
 
 
Geacht college, 
 
Op gebied van ruimtelijke ordening gebeurt het nodige, sommige zaken zijn netjes gedeeld met ons als 
raad, maar we zien ook ontwikkelingen waarvan wij geen berichten van uw college hebben gezien. 
Daarnaast is er een actuele ontwikkeling die ons zorgen baart en waarover wij u graag vragen stellen. 
 

1. Ontwikkelingen binnenstedelijke locaties: 
Naast bekende binnenstedelijke locaties waarover u de raad ook geïnformeerd heeft lijkt het 
erop, dat er meer ontwikkelingen zijn, waarover u de raad niet heeft geïnformeerd. 
Een paar voorbeelden: ontwikkeling De Been, Leefbaar Etten-Leur heeft daar ook al 
opmerkingen bij de behandeling kadernota over gemaakt. We zien dat verkoop van luxe 
appartementen al gestart zijn, zonder dat we daarvan iets kunnen vinden in ons raadssysteem. 
Zo ook zien we op de Markt 40-44 ook hekken staan en lijken daar ook ontwikkelingen plaats te 
vinden die voor zover we hebben kunnen nagaan nog niet met de raad gedeeld zijn. Mogelijk 
geldt dat voor meer ontwikkelingen in onze gemeente. 
We vinden dat een slechte zaak.  
 
Graag zien we een actueel overzicht van binnenstedelijke ontwikkelingen van u tegemoet, zoals 
dat ook in 2018 voor het laatst aan de raad is gestuurd. We gaan ervan uit dat daar waar het 
bestemmingsplan moet worden aangepast u de raad informeert, of beter in haar positie brengt. 
Tevens wijzen wij u op de actieve informatieplicht van het college. 

2. Project Couperuslaan 
We zien op de site van het Couperuspark de mededeling dat de verkoop van de appartementen 
goed verloopt, dat is goed, maar wat ons zorgen baart is, dat er ook vermeld staat dat gezien 
die voorspoedige verkoop er besloten is een groot deel van de appartementen die bestemd 
waren voor de middendure huur te verkopen. Onze vraag is of hiermee wel de doelstellingen en 
kaders gehaald worden, namelijk dat minimaal 15% van de woningen in de middeldure huur zou 
vallen. Ook aan die woningen is behoefte reden dat onze raad ook dat in de kaders heeft 
opgenomen. We gaan ervan uit dat u die kaders respecteert en dat u in ieder geval onze raad 
informeert als daarvan af geweken wordt. 

3. Sprangers 
tenslotte lazen we in de krant dat helaas het bouwbedrijf Sprangers faillissement heeft 
aangevraagd. Zeker voor de medewerkers erg triest en een onzekere tijd. Maar er staat in de 
media ook dat diverse projecten zijn stilgelegd. Onze vraag is welke consequenties er zijn voor 
het bouwproject aan de Streek en of er ook financiële consequenties zijn voor de gemeente als 
het faillissement definitief wordt uitgesproken. 

 
Wij zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Fractie D66 Etten-Leur 
Ron Dujardin 
Fractievoorzitter. 
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