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De voorzet
Bijgaand weer de vierde editie van de Democrant. Nog steeds zitten we in het corona
tijdperk met de regels die erbij horen. Toch hopen we op 3 september weer life elkaar te
ontmoeten in de Linde voor een vertel het de fractie.
Ondertussen is ons werk weer begonnen en hebben we een leuk werkbezoek van Rens
Raemakers achter de rug. Rens zou al eerder naar Etten-Leur komen, helaas viel hij toen
ziek uit, maar hij is de belofte nagekomen en heeft op 13 augustus het geplande bezoek
opgepakt.
Rens heeft een bezoek gebracht aan aai De Klimop https://www.aaicentrumdeklimop.nl/.
Wat is de Klimop:
Wij bieden hulp aan kinderen en gezinnen bij wie extra aandacht voor ontwikkeling en opvoeding nodig is. Het
kind is onverbrekelijk verbonden met het gezinssysteem waarin het opgroeit, dus we betrekken het hele systeem.
Ieder kind heeft recht op een leven waarin hij kan ontwikkelen en zijn ambities kan waarmaken. Kinderen
beschikken over een enorme paardenkracht. Het benutten van die paardenkracht leren ze bij De Klimop. Dankzij
de dieren, o.a. paarden, honden en katten leren ze competenties om zich staande te houden in sociale situaties.
Daarnaast is de missie van A.A.I. centrum De Klimop om de verworven kennis en kunde te delen met collegainstellingen, door middel van kennisdeling, publicaties, onderzoek en sociale media, om zo een professionele
bijdrage te leveren aan de jeugdhulp in Nederland.
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Naast de medewerking van de Klimop was ook de gemeente vertegenwoordigd zowel
bestuurlijk als ambtelijk met o.a. een jeugdprofessional en de leerplichtambtenaar. In
gezamenlijkheid hebben zij een mooi programma voorbereid waarin het werk van de
Klimop door de oprichtster Paulien Rutgers uitvoerig werd verteld en ook tegen welke
dilemma’s zij aanlopen. De gemeente heeft een beeld gegeven van de jeugdzorg in onze
regio en met name Etten-Leur. Ook hier kwamen de zorgpunten naar voren zoals de
financiering vanuit het rijk. Echter ook bood de gemeente aan de wijze waarop hier de
jeugdzorg is georganiseerd te willen delen met anderen. Wij doen het hier best goed en met
name op het terrein van de preventie en het voorkomen dat jongeren in het zwaarder hulp
traject terechtkomen, helpt ook om de financiële zorg kleiner te maken. Daarvoor is het wel
nodig dat het rijk op de juiste wijze zorgt dat het werk gedaan kan worden. Daar hoort ook
voldoende financiering bij.
Zaken als ontschotting waar jeugdhulp en onderwijs elkaar raken, het vroegtijdig kunnen
signaleren van problemen zodat uitval voorkomen kan worden en het werken in een
totaalplaatje waar ook het gezin op de juiste wijze wordt ondersteund, zijn belangrijke
factoren.
Rens ging in ieder geval met duidelijke boodschappen terug die hij bij zijn werk in de kamer
goed kan gebruiken.

Ook leuk was het lijsttrekkersdebat tussen Sigrid Kaag en Ton Visser (digitaal vanuit China)
welke gehouden werd in Podium Bloos te Breda.
Goed georganiseerd en netjes binnen alle regels was het een interessante bijeenkomst waar
de beide kandidaten helder uit een gezet hebben waar ze voor staan. Duidelijk is, dat beide
van mening zijn dat we beter ons verhaal moeten doen, dat D66 haar punten beter voor het
voetlicht moet brengen en dat er een aantal zaken zijn die voor de komende periode van
belang zijn, zoals voldoende woningbouw en zeker ook in de sociale sector, zorgen dat
werken lonend is door o.a. het minimumloon te verhogen, meer werk maken van gelijke
kansen voor iedereen. Maar ook doorzetten van ons standpunt voor de gekozen
burgemeester.
Ron Dujardin
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 3 september 2020
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 3 september
2020 zal plaatsvinden in wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7 Etten-Leur, aanvang
19.30 uur (D66AFR-219.200903). 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 (o.a. fractie en eventueel vanuit bestuur).
3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.
(U kunt zelf onderwerpen aandragen anders dan de raadscyclus, op die onderwerpen
kunt u bij agendapunt 5 uw inbreng geven.
4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 18-6-2020
5. Komende raadscyclus
(we staan kort stil bij de belangrijkste punten of vragen aanwezigen):
Vaststellen bestemmingsplan van ‘t Hofstraat.
Vaststelling bestemmingsplan Withof complex.
Voorstel vaststelling buitengebied Donkerstraat/ Hanekinderstraat.
Voorstel vaststelling bestemmingsplan Bankenstraat 13.
Vaststelling bestemmingsplan Slagveld 17.
Raadsvoorstel beheerplan sportvelden en gymnastiekinventaris.
Raadsvoorstel aanpassing werkgeversverordening, instructie griffier, organisatie
griffie.
Raadsvoorstel aanpassen komgrens bebouwde kom Attelaken.
6. Rondvraag.
7. 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.
( fractie@d66etten-leur.nl )
Ron Dujardin
Fractievoorzitter.
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 16-06-2020
1. Opening.
Ron heet iedereen welkom op deze “vertel het de fractie D66 Etten-Leur” welke
vanwege de corona maatregelen wordt gehouden via MSteam.
2. Mededelingen.
Theo Ruikes en familie Van Gils hebben zich afgemeld
3. Inspreektijd derden/leden.
Eveline Bindels van de MR en leerkracht op de Hofstee:
Eveline, vertelt de vergadering van de jaren van problemen die er zijn met de
klimatologische omstandigheden op de Hofstee. De problemen zijn o.a. de hoge
temperaturen in de zomer (en de kou in de winter) en het probleem met de ventilatie
waardoor het ook erg bedompt wordt in de leslokalen zeker later op de dag. De
problemen zijn zodanig dat zowel leerlingen als leerkrachten gezondheidsklachten
hebben en zeker nu in corona tijd is het ook onwenselijk om op deze manier naar
school te moeten.
Probleem is bekend bij gemeente en het bestuur, maar omdat er onduidelijkheid is
over wie wat moet doen en wie verantwoordelijk is, duurt het herstel erg lang. Nu
weer heeft de gemeente gezegd dat er een nieuw onderzoek moet worden gepleegd,
wat ook weer veel geld kost en een ruime tijd in beslag zal nemen. Daarmee is er voor
de korte termijn geen oplossing voor handen.
Het bevreemdt ook omdat eerdere onderzoeken al wel aangaven waar mogelijke
oorzaken liggen.
Samengevat men is ongerust over het verloop en de gevolgen voor de leerlingen en
leerkrachten zeker nu een warme periode zich aandient zouden ze graag zien dat in
ieder geval na de zomervakantie een en ander wordt opgepakt.
Ron: D66 is het eens met het gegeven dat dit niet zo kan duren. De juridische strijd
kan ook achteraf gevoerd worden, nu is actie echt nodig. Vanuit zijn arbo ervaring
geeft hij aan, dat met de gegevens en het hoge co2 gehalte hij als het een kantoor van
zijn organisatie zou zijn geweest geadviseerd zou hebben de boel te sluiten. D66 zal
opnieuw aandacht vragen tijdens de vergadering en bij het college aandringen op een
snel besluit en actie.
(Inmiddels is mede door de vragen van ons en andere fracties, het college/ de
gemeente tot actie overgegaan en zijn de problemen opgelost. We blijven de zaak wel
monitoren.)
Jurrien Cerneus vraagt naar de stand van zaken rond de aanleg van het zonnepark op
de geluidswal langs de A58.
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Ron: men is bezig met de aanleg en na de zomervakantie moet het park operationeel
zijn.
Jurrien Cerneus:
Veel gemeenten doen dingen voor kwetsbare kinderen en achterstandskinderen die
door corona verder op achterstand komen. Hij vraagt zich af of ook de gemeente
Etten-Leur hier beleid in heeft
Carola: Is hier niet mee bekend, ziet inderdaad ook initiatieven in andere gemeenten
en zal de wethouder vragen om actie. Wel is er op de KSE een zomerschool.
Naar aanleiding hiervan vindt enige discussie plaats over mogelijkheden en ideeën op
dit gebied.
4. Verslag vorige vergadering.
Doordat vanwege de corona de vorige bijeenkomst niet doorging, gaat het om het
verslag van 30 januari. Er zijn geen aan- en/of opmerkingen.
5. Punten komende raadscyclus.
De fractie loopt de belangrijkste agendapunten door die deze raadscyclus voorliggen.
Het gaat met name om een aantal bestemmingsplan voorstellen en de afbouw van de
wijk Schoenmakershoek.
Belangrijkste punt deze cyclus is de kadernota.
Omdat er een fors tekort verwacht wordt dit jaar en het college geen volledige
kadernota kan voorleggen, is besloten geen algemene beschouwingen te houden, maar
die te verplaatsen naar de begrotingsbehandeling in het najaar.
Wel legt het college een aantal richtingen voor hoe men denkt het tekort te kunnen
terugdringen en te komen tot een sluitende begroting.
Het college gaat daarover ook in gesprek met inwoners en stakeholders om zo een
beeld te krijgen van een gewenste richting met draagvlak.
Groot deel van het tekort zit in het sociaal domein.
D66 verwacht een proactieve houding van het college in de aanpak van het tekort
zeker ook in het sociaal domein, zonder dat dit ten koste gaat van de mensen die echt
ondersteuning nodig hebben. Ook vinden we dat er goed gekeken moet worden naar
alternatieve inkomsten en wat ons betreft hoort daar ook de verkoop van de raadskerk
(van Goghkerk) en het BVC bij. Het is geen tijd voor emotie, maar voor rationeel
nadenken en zoeken naar structurele oplossingen.
Naar aanleiding hiervan ontstaat een gesprek met de deelnemers over mogelijkheden
en signalen die we kunnen afgeven.
6. Rondvraag.
Fractie: Hopen op 3 september weer een fysieke bijeenkomst binnen de regels te
kunnen organiseren.
Sylvia Dujardin: Ziet regelmatig woningbouwplannen staan in de krant zoals laatst de
plannen bij De Been in de Bisschopsmolenstraat. Zij vraagt zich af, of de fractie
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hiervan op de hoogte is.
Ron: wij hebben inderdaad de indruk dat we niet van alle plannen op de hoogte zijn.
Weliswaar zijn sommige plannen direct mogelijk omdat die passen in het
bestemmingsplan, maar het zou goed zijn als de raad wel op de hoogte gesteld worden
van plannen op gebied van woningbouw. Hij gaat hierover vragenstellen
Jurrien Cerneus: Constateert, dat veel mensen op verkeerde tijden plastic zakken
buiten zetten en dat de gemeente op aanvraag deze dan netjes opruimt. Zo bevorder je
het betere gedrag niet.
Ron: Geeft aan al meerdere malen bij de gemeente gevraagd te hebben om een betere
handhaving. Helaas zonder resultaat. We zullen dit zeker meenemen als dit najaar
over de afvalinzameling voor volgend jaar gesproken wordt.
Emma: Vertelt over de bijeenkomst herinrichting Bazuinlaan en het stilliggen van de
info nu in coronatijd, terwijl de plannen wel verder voorbereid worden. Grote zorg is
er over het verdwijnen van parkeerplaatsen, daar waar de parkeerdruk nu al hoog is.
Ze gaat opnieuw een zienswijze indienen en houdt de fractie op de hoogte.
Ron: wij zullen de zaken nauwlettend in de gaten houden.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Hoewel in 2021 eerst de landelijke verkiezingen moeten plaatsvinden, gaan we alvast
aan de slag met de voorbereidingen naar de verkiezingen 2022. Dan vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats en uiteraard willen we dan weer met een sterke lijst
en een goed programma meedoen.
Daarom de oproep:
• Wil je straks kandidaat staan, volg dan nu de fractie al, loop mee, of beter, ondersteun
de huidige fractie als steunfractielid en leer het raadswerk kennen. Neem contact op
met de fractievoorzitter voor nadere informatie en het aanmelden.
Nog geen lid, maar wil je straks wel voor D66 Etten-Leur op de lijst, meld je dan nu
aan als lid.
• Meedenken over het programma? Je kan nu al onderwerpen aandragen wat jij
belangrijk vindt voor de volgende periode, wat moeten we meenemen in het
programma. Graag aan de fractie toesturen (fractie@d66etten-leur.nl )
Of meld je nu al aan voor de programmacommissie en schrijf straks mee aan ons
programma.
• Op een andere wijze actief mee willen werken naar de verkiezingen toe, denk aan de
campagne, denk aan andere commissies (campagne, verkiezingscommissie etc). Het
bestuur ziet jouw aanmelding graag tegemoet.
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Vergaderdata 2020
.

Vertel het D66 Etten-Leur (aanvang: 19:30 uur, inloop 19:00
uur)
Donderdag 30 januari, donderdag 19 maart, donderdag 16 april,
donderdag 18 juni, donderdag 3 september, donderdag 15 oktober
en donderdag 26 november 2020.
Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er inloop, waar inwoners kennis kunnen
maken met fractie en bestuur. Tijdens de inspreektijd kan iedereen
onderwerpen ter bespreking aandragen, daarnaast bespreking inzet fractie
en een thema bespreking.
Locatie: wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)
Raad luistert: 20 januari, 9 maart, 14 april (let op dit is een dinsdag),
15 juni, 24 augustus, 5 oktober en 16 november 2020.
Raad debatteert: 3 februari, 23 maart, 4 mei, 22 juni, 7 september, 26
oktober en 30 november 2020.
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.
Locatie: Oude Raadhuis
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Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur)
17 februari, 6 april, 18 mei, 23 juni (Verbonden
partijen-Gemeenschappelijke regelingen), 29 juni (Kadernota,
aanvang 17.00 uur), 6 juli (kadernota 2e behandeling en
besluitvorming), 7 juli, 21 september, 9, november,
10 november, 14 december 2020.
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

ron.dujardin@d66etten-leur.nl

fractievoorzitter

Carola Groenen
Robert Prins
Hans Stevens
Piet Freijee
Ruud Spaans

06-43832565
06-24859652
076 -5021215
06-12876029
06-30894603

carola.groenen@d66etten-leur.nl
robert.prins@d66etten-leur.nl
hans.stevens@d66etten-leur.nl
piet.freijee@d66etten-leur.nl
ruud.spaans@d66etten-leur.nl

raadslid
burgerlid
burgerlid
burgerlid
fractie secretaris

Schuttershof 58
4871 LL Etten-Leur
fractie@d66etten-leur.nl

Postadres fractie

Fractie D66 Etten-Leur

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
Website :
https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/

Bestuur (AI) D66 voor West-Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen)
Emma Laurijssens
Eva Laurijssens
Alja Wiers
Marianne van Haastere
Stefan Dekkers

06-43981937
06-53234208
0168-464979
06-34899472

emma.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl
eva.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl
alja.wiers@d66ettenleur-moerdijk.nl
marianne.vanhaastere@d66ettenleur-moerdijk.nl

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen Bestuurslid

D66 afdeling D66 voor West Brabant

Bazuinlaan 93
4876 AD Etten-Leur
bestuur@d66ettenleur-moerdijk.nl

Postadres afdeling

Bankrekening

NL19 RABO 0113573812

Bankgegevens

Rabobank

Website: https://ettenleur-moerdijk.d66.nl/
De gegevens van de nieuwe afdeling worden de volgende keer verder aangepast.
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