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De voorzet
Waarom ben je D66 lid?
Politiek is enorm belangrijk, juist nu. Goede keuzes en beslissingen maken in tijden van de
corona pandemie daar staan we voor. In Etten-Leur en in Nederland. Goede politiek gaat
over de inhoud maar zeker ook de manier waarop we dat doen.
Ik ben dan ook enorm blij met Sigrid Kaag. Zij noemt, als onze lijsttrekker, dat een
respectvolle, constructieve benadering de manier is, we minder polarisering en verbaal
geweld moeten accepteren en ‘een ander geluid’ moeten laten horen. O.a. daarom ben ik
D66 gemeenteraadslid. Want ook lokaal gaan we voor de inhoud in combinatie met onze
D66 manier van doen. Progressief, constructief en respectvol, omdat in mijn ogen dat je een
goede politicus maakt. Omdat dit helpt om de afstand tussen politiek en inwoners kleiner te
maken, meer vertrouwen te krijgen en daarmee minder polarisatie te laten ontstaan. Vanuit
deze kernwaarden werken en handelen wij als D66 fractie Etten-Leur.
Echter merk ik als raadslid dat het even duurt voordat dit duidelijk zichtbaar is. Polariseren,
hard roepen en tegen zijn scoort bij de regionale media.
Constructief kritisch en respectvol niet. Al lijkt De Stem
het nu toch op te pikken: ‘Het was de toon van Groenen
die de muziek maakte’. Refererend aan een debat waarbij
naar het ene raadslid minder geluisterd werd en naar ons
meer, alleen vanwege de manier waarop.
Onze kernwaarden houden we vast, omdat dit de D66 stijl
is, omdat we merken dat collega raadsleden, het college
en de ambtenaren je serieus nemen. Nu is het nog de kunst
dit breder duidelijk te maken. Zodat jullie als leden en de
inwoners van Etten-Leur dit ook goed zien of ervaren.
Als fractieleden gaan we graag eens het gesprek met je
aan. Waarom ben jij lid? Wat kunnen wij voor jou
betekenen? Welke tips heb jij voor ons? Omdat we D66
samen zijn.
Hiervoor zullen wij de komende maanden contact met
je opnemen. Indien je dit niet wenst kun je dat aangeven door dit te noemen in een
beantwoording van de mail waarmee de Democrant wordt rondgezonden .
En als vrouw grijp ik gelijk deze kans aan; we hebben meer vrouwen in de politiek nodig,
omdat ‘politiek te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten’ aldus Els Borst. De
internationale politiek maakt dit nu wel heel erg zichtbaar. Mijn wens is dat ook in EttenLeur meer vrouwen actief worden voor onze partij. En… misschien komen wensen wel
uit… meld je aan!
Vriendelijke groet Carola Groenen, raadslid D66 Etten-Leur.
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 26 november 2020
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 26 november
2020 zal plaatsvinden via MSteams, aanvang 19.30 uur (D66AFR-220.201126).
We beginnen met een openbaar spreekuur voor de inwoners. Aansluitend vindt het
fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor iedereen toegankelijk is.
Deelnemen ? Indien u geen uitnodiging heeft gehad (vaste bezoekers nodigen wij per mail
uit) graag een mailtje, dan sturen wij de link om deel te nemen.
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 3 september 2020
5. Komende raadscyclus
(we staan kort stil bij de belangrijkste punten of vragen aanwezigen):
a.
Vaststelling bestemmingsplan Kloostervelden (Robert)
b.
Raadskaders herontwikkeling huidig Nobelaerterrein (Ron)
c.
Raadsvoorstel belastingverordening 2021 (Ron)
d.
Raadsvoorstel beheerplannen sportaccomodaties (Robert)
e.
Raadsvoorstel wet inburgering (Ron)
f.
Raadsvoorstel uittreding Bergen op Zoom ICT-WB (Carola)
g.
Normenkader rechtmatigheid (Piet)
h.
Raadsvoorstel specifieke punten accountverklaring (Piet)
i.
Raadsvoorstel bestuursrapportage en begroting werkplein (Carola)
j.
Raadsvoorstel 3e wijzinging GR OMWB (Ron)
k.
Terugkoop kavel Hoge Haansberg (Ron)
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
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 of neem telefonisch contact op 06-21853490 )
Ron Dujardin
Fractievoorzitter.
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 03-09-2020
1. Opening
Ron opent de vergadering om 20:45. Afwezig met kennisgeving: Carola Groenen, Hans
Stevens en Ina Stevens.
2. Insprekers
Anja Kooren:
Er worden bij de Zilvermeeuw heel veel vuurkorven aangestoken, dit geeft veel
stankoverlast. Er wordt van alles opgestookt. Mevrouw is longpatiënt en heeft er fysiek last
van. Ze heeft de verhuurder (ASR) er al op aangesproken. ASR heeft daarop de buren een
brief gestuurd maar die heeft meer kwaad gedaan dan goed. Ze heeft ook melding gedaan bij
meldpunt stankoverlast. Het klagen leidt eigenlijk alleen tot burenruzies. Ze overweegt zelfs
om te verhuizen.
Ron namens fractie:
Er is nog geen landelijk verbod op houtstook in de woning, of de tuin. Maar er zijn meer
klachten en je mag niet zomaar alles opstoken. Melden in de BuitenBeter app heeft zin, maar
Ron zegt toe ook zelf te informeren en te vragen of er beter gehandhaafd kan worden. Meer
meldingen helpen ook. Hij vraagt ook om in ieder geval contact met ons te houden als er
niets verandert.
Jongeneels/Pannekoek/Cobben:
Brief over bouwen op Hoge Neerstraat 2 ontvangen. Er is nu veel groen, dat gaat weg. Plan
is om op 3000 vierkante meter 10 huizen te bouwen. Er is een informatieavond
georganiseerd, waar maar 12 gezinnen waren uitgenodigd. Er is maar heel spaarzaam
informatie beschikbaar. De projectontwikkelaar zegt, dat de gemeente achter het plan staat
en probeert het, zo lijkt het, als een voldongen feit te presenteren. De omwonenden worden
verschillend geïnformeerd en het is niet duidelijk, of alle grond al verkocht is. Op brieven
aan de gemeente wordt door de gemeente niet of niet voldoende gereageerd.
Ron namens fractie:
Er moet nog een bestemmingsplanwijziging komen voor het terrein en de plannen. Daar
weet de gemeenteraad nog niets van (staat waarschijnlijk in de eerste cyclus van januari op
de kalender). Dat het college positief tegenover het plan staat doet niets af aan het feit dat er
nog over gesproken zal moeten worden. De projectontwikkelaar lijkt dezelfde fouten te
maken als bij het project Couperuslaan. De fractie gaat het college vragen om toelichting en
vragen om betere communicatie. Ook geeft hij als tip mee de buurt te mobiliseren.
Robert namens de fractie:
Het is onze taak om er voor onze inwoners voor te zorgen dat procedures goed en
transparant gevolgd worden, los van de inhoud.
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3. Komende raadscyclus
De fractie verdeelt de punten van de agenda van de komende raadsvergadering. Er zijn geen
bijzonderheden. Volgende vergadering is weer fysiek, in De Nobelaer.
4. Rondvraag
Ruud Spaans.
Aanvraag WMO/Elz bleef heel lang liggen i.v.m. vakantie ambtenaar, mensen lopen vast op
deze manier, dit is geen goede zaak.
Robert namens de fractie:
Zullen dit meegeven aan Carola en in de gaten houden bij de onderwerpen van het sociaal
domein.

Circulaire economie
In een circulair systeem worden afval, CO2 uitstoot, energie- en grondstoffen verbruik
geminimaliseerd. Zo wordt afval verminderd en efficiënter gebruik van grondstoffen en de
grondstoffen hergebruikt. Ook draait het systeem om duurzamer producten. Zodat deze
minder snel stuk gaan en makkelijker te repareren zijn . Recycling van producten is alleen
maar effectief als de grondstoffen voor dezelfde producten gebruikt worden bijvoorbeeld
van oude autobanden nieuwe autobanden maken. De economische groei zorgt echter alleen
maar voor meer vraag en dus meer producten en dus een hoger gebruik van de schaars
worden de grondstoffen. Soms is minder dus beter.
Het covid-19 virus laat ook zien dat dit (just in time) leveringen niet duurzaam is. De
bedrijven hebben dan minder voorraad en dus minder opslagruimte nodig. Dit is weliswaar
goedkoper, maar zorgt soms voor tekorten in geval van een grotere vraag zoals nu te zien
mond- en neusmaskers, beschermende kleding enzovoorts. Tevens zorgt de keuze voor zo
goedkoop mogelijk te produceren , in de lage lonenlanden, tot hogere vervoerskosten met
milieu onvriendelijke brandstoffen.
Meer producten maken in Europa heeft meerdere voordelen. Bedrijven zijn dan minder
afhankelijk van landen zoals China en de Verenigde Staten. Meer producten in Europa
maken heeft ook als voordeel, dat de werkeloosheid lager zal zijn. Door automatisering zal
het overgebleven werk afwisselender , minder saai zijn en ook meer arbeidsvreugde geven.
De Europese Unie kan dan krachtiger worden en een betere vuist maken tegen de huidige
economische grootmachten en kan voor haar inwoners steeds beter en belangrijker zijn.
Piet Freijee, burgerlid D66 Etten-Leur
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Algemene Beschouwingen 2020 (begroting 2021)
TOON LEF!

2020 is een jaar dat de geschiedenisboeken ingaat vanwege zijn uitdagingen. Globaal
vanwege de klimaatverandering en COVID-19, lokaal vanwege de begrotingstekorten.
Juist in deze tijden is het noodzakelijk dat iedereen mee kan doen, dat we niemand in
de steek laten en dat we een sociale gemeente zijn. Juist nu! En dat vereist leiderschap,
inspiratie en lef.
Betrokkenheid en communicatie
Wij staan voor het goed betrekken van onze bewoners. De inwoners zelf, maar ook de
verenigingen, ondernemers, onderwijs etc. Bij het opstellen van deze begroting is daarmee
een stapje in de goede richting gemaakt. Dit vinden wij waardevol. Het gaat immers niet
alleen om de inzet van de gemeentegelden, maar ook om keuzes voor de toekomst. ‘EttenLeur doen we samen’ is het motto, echter vanuit meerdere kanten wordt genoemd dat de
gemeente óver en vóór bepaalde groepen beslist, zonder hierover het gesprek met hen aan te
gaan. Dat kan volgens D66 echt niet. Dit is niet het ‘samen’ waar wij in geloven. De
bereidheid van bijvoorbeeld de sportclubs, om samen naar besparingsmogelijkheden te
kijken, moet de gemeente omarmen. Alleen vanuit oprechte samenwerking ontstaan
creatieve oplossingen en vergaande draagvlak.
Algemeen, begroting en visie
Het is u gelukt een sluitende meerjarenbegroting aan te leveren Daarvoor onze waardering.
Ook waarderen we dat er breed naar bezuinigingsmogelijkheden is gekeken, zoals binnen de
eigen organisatie. We zien dat er geschaafd is aan veel posten.
Voor deze begroting zijn duidelijke uitgangspunten voor de bezuiniging geformuleerd, maar
we missen op welke koers en visie. Waar gaat de gemeente voor? Wat zijn de bewuste
keuzes? Waar is het lef om samen met de inwoners deze opgave te volbrengen?
D66Etten-Leur heeft wel een duidelijke visie hoe we de beperktere financiële middelen
moeten inzetten.
• Iedereen moet mee kunnen blijven doen, juist nu, en daarom zijn er op sommige
onderdelen minder bezuinigingen nodig (zoals wijkgebouwen, (sport)verenigingen);
• Gezonde inwoners oud en jong bespaart ons kosten op de langere termijn en daar
moeten we in blijven investeren. Preventie verdient zich terug;
• Veilig en prettig wonen moet het uitgangspunt blijven;
• Ongeacht de financiële situatie moeten we een sociale gemeente blijven, voor
iedereen.
Deze visie is onze leidraad in onze algemene beschouwingen. Om deze visie te borgen
vinden we sommige bezuinigen geen goede keuze en vinden we dat op onderdelen actiever
/creatiever moet worden ingezet om extra inkomsten te genereren. Waar zijn we voor:
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Goed wonen voor jong en oud in Etten-Leur
Etten-Leur is een gemeente voor iedereen. Jong en oud moet hier aantrekkelijk en
aangenaam kunnen wonen en verblijven.
Ouderen zijn in tijden van COVID-19 meer kwetsbaar dan in lange tijden het geval was.
Maar ook structureel verdient deze groep inwoners onze aandacht. Hiervoor roepen wij u in
onze gemeente op om:
• ouderen te helpen langer zelfstandig thuis te wonen
• zorgen voor voldoende aanbod van geschikte en betaalbare woningen in de omgeving
van voorzieningen
• behoud een netwerk en voorzieningen, zoals de wijkcentra en de gezondheidscentra
verspreid over de gemeente
• te zorgen voor de juiste ondersteuning van mantelzorgers.
Daarnaast zijn jongeren de toekomst. Om hen te binden aan onze gemeente is het
noodzakelijk rekening te houden met hun behoeften. Betaalbaarheid van woningen is
hiervan één. Alleen zo kunnen zij een goede start maken in onze gemeente. Wees een
aantrekkelijke gemeente met de juiste voorzieningen.
Zorg voor een goede mix van jong en oud in de wijken. Een gemeente waarvan de
samenstelling in balans is, is weerbaarder en minder afhankelijk van de overheid.
Gezonde inwoners en een gezond leefklimaat, nog meer inzet op preventie
We zijn positief over de start die de gemeente gemaakt heeft om gezondheidsbevordering bij
inwoners te stimuleren. Gezondere inwoners zijn een besparing voor de toekomst. Sport is
hier een belangrijke factor in.
Bezuinigingen aan sportclubs opleggen gedurende een lopend jaar (loopt van de zomer tot
de volgende zomer) is onbetrouwbaar besturen.
D66 onderschrijft het dringend verzoek van de sportclubs om samen in gesprek te gaan om
tot een gedragen sportplan te komen. En de huurverhoging voor 2021 niet uit te voeren.
Graag reactie college.
Wijk- en verenigingsgebouwen voor een blijvend sociaal en bruisend verenigingsleven
D66 Etten-Leur vindt het belangrijk dat de wijkvoorzieningen op peil blijven voor
ontmoeting voor jong en oud. Zo behouden we een sociaal en bruisend Etten-Leur. Dat geldt
ook voor de ruimte voor (sport-) verenigingen om meer sociale activiteiten in hun
accommodaties toe te staan, wat ook de verbinding met en tussen onze gemeenschap kan
versterken.
Zo kunnen de inkomsten van de verenigingen vergroot worden en is uiteindelijk minder geld
van de gemeente nodig.
Onze fractie vraagt daarbij ook om ondersteuning voor inzet van stagiaires in de wijken en
wijkgebouwen. Samen houden we zo zoveel mogelijk de voorzieningen op peil. Het mes
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snijdt dan aan twee kanten, meer ondersteuning, minder kosten en meer activiteiten voor
onze inwoners. Hoe denken het college en de ander fracties hierover?
Werken in de wijk
Lerend van de huidige situatie zien we dat thuis/flexwerken een reële kans biedt.
Aansluitend op het punt van de accommodaties in de wijk roepen wij de gemeentelijke
organisatie op om:
• thuis te werken waar kan. Dit scheelt reiskosten en vervuilende vervoersbewegingen.
• in de wijkgebouwen en sportaccommodaties te werken waar mogelijk. Dit biedt de
accommodaties inkomsten vanwege de vergoeding die hen betaald wordt. Maar
minstens net zo belangrijk is het werken (zeker gedurende projecten in die wijk) in de
wijk zelf. De verbinding met inwoners wordt hiermee laagdrempelig en toegankelijk.
• (overbodige delen van) het Stadskantoor, te verhuren en hiermee inkomsten te generen
en kosten te dekken.
Hoe denken college en ander fracties hierover?
D66 is voor het afstoten van gemeentelijke gebouwen
Gemeenschapsgeld is bedoeld voor het welzijn van mensen, niet voor het in standhouden
van stenen.
Waar het de verkoop van de Van Goghkerk (raadskerk) en het bestuur vergadercentrum
(BVC) betreft, vindt u ons aan uw zijde. Wat ons betreft mag zelfs ingezet worden op een
eerdere verkoop (2021) dan in uw begroting opgenomen. In ieder geval roepen we de
collega’s en het college op om een definitief besluit te nemen in 2021.
Onze fractie is van mening, dat serieus gekeken moet worden welk vastgoed nog meer op
korte termijn verkocht kan worden. Wij geloven dat andere organisaties en culturele
instellingen nog beter de culturele en historische waarde van panden kan bewaken en daarop
wellicht een toevoeging kunnen doen. Hiermee verrijken we Etten-Leur en besparen we
onderhoudskosten. Uiteraard vraagt dit een zorgvuldig proces. Voorbeelden zijn wat ons
betreft de kapel in het Oderkerkpark en het trouwkerkje. Graag de mening van het college
en andere fracties.
Maak fietsen aantrekkelijk
Creëer een omgeving die gezondheid stimuleert en veilig is.
Wij zijn het eens met het voorstel van het college om voor het gebruik van de bewaakte
fietsenstalling in het centrum een beperkte vergoeding te vragen.
D66 is daarnaast nog steeds van mening dat een bewaking van de fietsenstalling bij het
station tegen een geringe vergoeding een goede kans van slagen heeft. Volgens ons kan dat
nog steeds in de plannen ingepast worden.
Is het college bereid daar nog eens naar te kijken en hierover overleg met Prorail te
houden?
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Afvalscheiding vraagt om goede faciliteiten
We hebben uw voorstel gelezen om het plastic voortaan weer zelf naar perscontainers te
brengen. We gaan er van uit, dat het dan om plastic, blik én drankkartons gaat. In dat kader
is een goede communicatie noodzakelijk. Ook zult u in voldoende en een goede spreiding
van de aanbiedplaatsen moeten voorzien, omdat onze fractie anders vreest voor meer
zwerfafval en/of minder goede scheiding.
D66 is en blijft overigens voorstander om juist het restafval op deze wijze door onze
inwoners naar ondergrondse containers te laten brengen. Zo kan in dat geval de
restcontainer gebruikt worden voor plastic, blik en drankkartons en wellicht eens per drie
weken opgehaald worden. Wij geloven dat dit meer uitnodigt afval te scheiden. Heeft het
college ook nog naar deze mogelijkheid gekeken en hoe denken de andere fracties hierover?
Inkomsten vanuit toerisme
Goed dat u toch de toeristenbelasting wilt invoeren! Jammer dat het een aantal jaren heeft
geduurd. D66 gelooft dat we een aantrekkelijke gemeente zijn, ook voor bezoekers. Dit biedt
kansen.
Door toeristen en arbeidsmigranten bij te laten dragen aan de voorzieningen waarvan ook zij
gebruik maken, delen we gezamenlijk de kosten van die voorzieningen. Zo kunnen we onze
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen in stand houden. Er zijn succesvolle
automatiseringssystemen waardoor de administratieve lasten voor horeca en agrariërs laag
zijn en de afhandeling eenvoudig en efficiënt is. Dit vinden wij een vanzelfsprekend
uitgangspunt bij de invoering van de toeristenbelasting.
Onze fractie vindt dat u de toeristenbelasting al in 2021 mag invoeren, desnoods halverwege
het jaar. Het levert geld op en helpt daarmee gevoelige bezuinigingen niet door te hoeven
voeren.
Onze fractie roept het college op om samen met onze hotel- en toeristenorganisaties in
gesprek te gaan hoe we het toerisme en het verblijf in onze gemeente kunnen stimuleren.
Raadsverantwoordelijkheid in belang van onze inwoners
Wij vinden dat we als raad onze verantwoordelijkheid moeten nemen en onze procedures
democratisch, maar zonder onnodige vertraging moeten doorlopen. We kunnen het ons niet
naar de inwoners permitteren sommige besluiten over de verkiezingen heen uit te stellen.
Hiermee creëer je het risico dat door een andere politieke samenstelling, eerdere besluiten
herzien worden.
Samen inspiratie opdoen, samen keuzes maken. Samen met lef. Samen voor elkaar.
Zodat iedereen mee kan doen in onze mooie gemeente. Daar staat de fractie D66 EttenLeur voor.
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Behandeling begroting.
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we
als D66 Etten-leur met name gekeken naar de
hoofdlijnen, de grote kaders.
Niet naar de kleine details en al helemaal niet
naar 46 pagina’s met technische vragen zoals
o.a. door het CDA ingediend.
De raad is er voor de kaders, het college en de
ambtenaren horen daar dan een goede
invulling aan te geven en zo is ook onze
algemene beschouwing tot stand gekomen.
Wat was dan belangrijk voor ons?
We wilden graag een visie zien waarop
bezuinigingen en meer inkomsten gebaseerd
zijn, die ontbrak helaas. Ook belangrijk is, dat
er goed gesproken is met de diverse
verenigingen, organisaties etc. juist om samen
te zoeken naar de mogelijkheden en kansen
om met een sluitende begroting toch een
sociale gemeente te blijven.
We willen dat ook goed gekeken werd naar de
inkomsten kant, invoering toeristenbelasting
is zo’n onderdeel, maar ook de verkoop van
de Van Gogh kerk en Het BVC. En een blik
op het overig vastgoed van onze gemeente.
Maar niet alles kan gewonnen worden, de ambtenaren hebben hun best gedaan om naar een
sluitende meerjaren begroting te komen en dat is gelukt, Een aantal punten die wij belangrijk
vinden zoals de toeristenbelasting (waar wij straks bij de verdere procedure zeker zullen
pleiten om ook de arbeidsmigranten mee te nemen), is meegenomen of is met toezeggingen
toch in de begroting gekomen. Derhalve hebben we schoorvoetend ingestemd met de
begroting.
Maar wel een gele kaart voor het college, als namelijk de communicatie met onze inwoners,
verenigingen organisaties niet beter wordt dan volgt zeker een rode kaart.
Ron Dujardin
Fractievoorzitter.
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Vergaderdata 2020/2021
.

Vertel het D66 Etten-Leur (aanvang: 19:30 uur, inloop 19:00
uur)
Donderdag 26 november 2020. Donderdag 28 januari, 18 maart,
8 april, 29 april, 17 juni, 16 september, 4 november 2 december
2021.
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.
LETOP: zolang de corona maatregelen fysiek vergaderen niet mogelijk maakt doen
we het digitaal via MSteams, stuur een mail aan fractie@d66etten-leur.nl om een
link te ontvangen.

Locatie: wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur,

Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)
Raad luistert:
16 november 2020. 18 januari, 8 maart, 19 april, 7 juni, 6 september,
18 oktober, 1 november (begroting), 22 november 2021.
Raad Debatteert:
30 november 2020. 1 februari, 22 maart, 10 mei, 21 juni (kadernota),
22 juni (verbonden partijen), 20 september, 1 november (begroting), 6
december 2021
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)
14 december 2020. 22 februari, 12 april, 25 mei,
28 juni (kadernota), 5 juli (kadernota), 6 juli, 4
oktober, 8 november (begroting), 15 november
(reserve begroting), 20 december 2021.
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
Piet Freijee

06-43832565
06-24859652
06-12876029

carola.groenen@d66etten-leur.nl
robert.prins@d66etten-leur.nl
piet.freijee@d66etten-leur.nl

raadslid
burgerlid
burgerlid

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.d66.nl/

Bestuur 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
secretaris@d66west-brabant.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
secretaris@d66west-brabant.nl

Postadres afdeling

Bankrekening

NL19 RABO 0113573812

Bankgegevens

Rabobank

Website: https://westbrabant.d66.nl/
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