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Raadsverkiezingen 2022 
 

 

Het lijkt nog ver weg, maar over een jaar en drie maanden zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent 

dat we al druk bezig zijn met de voorbereidingen daarvoor, want dit jaar moet o.a. het programma klaar zijn en ook 

zal de lijst uiterlijk dit najaar vastgesteld worden. 

 

Verkiezingsprogramma 

Als raadsfractie zijn we dan ook druk aan de slag met de eerste stappen voor het verkiezingsprogramma. We willen 

daarvoor ook graag jullie input gebruiken. 

We zijn benieuwd welke zaken onze leden en lezers van de Democrant van belang vinden voor de komende periode. 

Waar moeten we vooral op gaan inzetten en welke onderwerpen moeten we zeker opnemen in het programma.  

Mail ons, of neem met ons contact op en geeft aan wat u belangrijk vindt.  

Wil je meeschrijven, we houden ons van harte aanbevolen, meld je aan, ook digitaal kunnen we bij elkaar komen. 

Ook als je leuke ideeën hebt om het programma grafisch vorm te geven, ook dan komen we graag met je in contact. 

Ook niet leden roepen we nadrukkelijk uit ons te voeden, immers we zitten er straks voor de inwoners van Etten-Leur 

en dat kan alleen als we ook door de inwoners, verenigingen, ondernemers, etc. worden gevoed. 

 

Kandidaten voor de lijst 2022 

Natuurlijk willen we straks een sterke en goede lijst hebben om de verkiezingen in te gaan. We roepen daarom ook 

onze leden op daar alvast over na te denken, zowel voor een verkiesbare plaats als een minder verkiesbare plaats, of 

als lijstduwer.  

Heb je interesse om daadwerkelijk je actief in te gaan zetten als D66 lid in de raad, wil je graag meewerken in een 

sterke fractie en mee werken om onze standpunten goed voor het voetlicht te brengen, meld je dan aan. Kom eens 

praten met de fractie over het werk en wat het betekent en kom als steunfractielid ons versterken om zo alvast meer te 

leren van het raadswerk. Naast mensen die gekozen worden of als burgerraadslid straks de fractie compleet maken, 

hebben we ook behoefte aan meer betrokkenheid en inbreng van onze leden als steunfractielid, immers met elkaar 

weten we meer dan alleen. 

 

Ben je nog geen lid, maar wil je graag namens ons op de lijst en je binnen onze afdeling en onze gemeente actief 

opstellen als lid, wordt dan lid van D66. We ontvangen je graag en komen graag met je in gesprek. 

Als je je (inwoner van Etten-Leur) bij de fractie aanmeldt voor 1 maart, dan geven we je een cadeau lidmaatschap 

voor een jaar. Je bent dan volwaardig lid en kan dan ervaren wat dat betekent zowel plaatselijk, provinciaal of 

landelijk, hoe je actief in de vereniging een bijdrage kunt leveren en onze partij van binnenuit leert kennen. 

 

Campagne 

 

En natuurlijk zowel nu voor de Tweede Kamer verkiezingen als straks 

voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 hebben we mensen 

nodig. 

Denk aan het rondbrengen van de posters voor de ramen (we hopen dat 

onze leden zoveel mogelijk nu en straks een verkiezingsposter voor het 

raam willen hangen), flyeren op straat en flyers verspreiden over de 

wijken in Etten-Leur. 

Juist samen maken we ons sterk en alle handjes zijn welkom. Meld je 

aan bij het bestuur en/of de fractie. 

 

Fractie D66 Etten-Leur  
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De voorzet 
 

Voor ons de eerste Democrant van 2021, alweer de 27e jaargang dat we de Democrant 

uitbrengen. We gebruiken dit medium vooral om onze leden te informeren over de inzet van 

onze fractie en daarbij proberen we soms ook een opinie te geven op hedendaagse zaken, 

zoals Robert dat in deze Democrant doet. We hopen natuurlijk dat u het weer met 

belangstelling leest en zijn ook altijd benieuwd naar uw mening, geef ons een feedback 

(fractie@d66etten-leur.nl), of lever zelf eens een artikel aan. 

 

We zitten helaas nog steeds midden in de Coronacrisis met alle gevolgen van dien. Onze 

gedachten zijn natuurlijk allereerst bij hen die zijn overleden aan het coronavirus en hun 

naasten, maar ook onze zorgen over hen die door deze crisis vereenzamen, ziek zijn en 

moeilijk herstellen, of hun werk zijn kwijt geraakt. 

Ook voor ons heeft het consequenties, immers het is lastiger om met u, leden en niet leden, 

inwoners van Etten-Leur in contact te komen. Gelukkig hebben wij onze media kanalen: 

onze website, facebook, twitter en Instagram waarmee we u op de hoogte houden. Ook via 

de mail en telefonisch kunt u ons altijd bereiken, zie ook de gegevens op de laatste bladzijde. 

 

Inmiddels is het kabinet Rutte 3 gevallen. Een besluit dat al in de lucht hing en dat recht doet 

aan al die mensen die groot onrecht is aangedaan rond de kindertoeslag. Goed dat het 

kabinet ook erkent dat er veel moet veranderen en dat zaken al worden opgepakt. Ook goed 

dat men heeft afgesproken gezamenlijk de corona crisis te blijven aanpakken en ook alles op 

alles te zetten de gedupeerde ouders te compenseren. 

Daarnaast dienen de Tweede kamer verkiezingen zich aan. Dat betekent natuurlijk dat ook 

wij zullen bijdragen aan de campagne om D66 sterk uit de verkiezingen te krijgen. Op de 

website https://d66.nl/ vind u alle informatie over het programma, de campagne en ook over 

de laatste ontwikkelingen. 

 

Dichter bij huis zijn wij ook al begonnen met de voorbereidingen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Maar ondertussen ook genoeg te doen in de raad. Zo staat in de 

komende cyclus de 60% versie van de omgevingsvisie op de agenda met keuzes voor 

woningbouw en verkeersafwikkeling. Hier luisteren we goed naar de inspraak en een ding is 

wat dat betreft zeker, de verkeersafwikkeling aan de noordzijde van onze gemeente moeten 

we vooral niet door de wijken laten lopen. 

 

Ook communicatie en echt in gesprek gaan met onze inwoners blijft een punt van zorg bij 

dit college, dat zien we ook weer bij de bouwplannen aan de Hoge Neerstraat. Wij blijven 

vechten voor goede communicatie, beginspraak en participatie en blijven ons daarvoor 

inzetten. 

 

Ron Dujardin, fractievoorzitter. 
  

mailto:fractie@d66etten-leur.nl
https://d66.nl/
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ 28 januari 2021 
 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 28 januari 2021 

zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur (D66AFR-221.210128). De vergadering zal gehouden 

worden via MSteam.  

Wilt u deelnemen en heeft u geen link ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij Ron 

Dujardin (ron.dujardin@d66etten-leur.nl) 

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 26 november 2020 

5. Komende raadscyclus  

(we staan kort stil bij de belangrijkste punten of vragen aanwezigen): 

4. Raadvoorstel notitie omgevingsvisie bouwlocaties en wegkeuzes (Ron) 

5. Raadsvoorstel instemming kaders uitgevoerde participatie ruimtelijke    

procedure(Carola) 

6. Raadsvoorstel beheer kader openbare verlichting (Robert) 

7.  Raadsvoorstel beslistermijn schuldhulpverlening (Carola) 

6. Thema bespreking:  

Graag staan we alvast stil bij de raadsverkiezingen 2022. We doen graag een 

inventarisatie van onderwerpen die zeker in ons verkiezingsprogramma moeten staan. 

7. Rondvraag. 

8. 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 ) 

  

Ron Dujardin 

Fractievoorzitter. 

 
  

mailto:ron.dujardin@d66etten-leur.nl
mailto:fractie@d66etten-leur.nl
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Radicalen 

Mensen die mij kennen weten dat ik geïntrigeerd raak door extremen. Ik heb daar een zwak 

voor. Zo ben ik puur uit interesse jaren terug al eens een dag naar Den-Haag gegaan, omdat 

er drie demonstraties waren. Een van de NVU, een extreem-rechtse club, een 

tegendemonstratie van een extreem linkse club en een demonstratie vanuit GeenStijl. Ook 

ben ik een keer naar een Pegida demonstratie gaan kijken. Ik ben geen fan van extremen, 

maar als ze er zijn dan heb je mijn interesse. Ik word nieuwsgierig en ik wil oprecht weten 

waarom ze zo geradicaliseerd zijn. 

Antwoorden waarom mensen radicaliseren heb ik niet, maar ik ben geboeid over wie die 

stromingen vormen, wat ze allemaal beweegt om tot zulke extreme gedachten te komen. Eng 

vind ik het wel. Vrijheid stopt als je de vrijheid van een ander dreigt aan te tasten, en dat is 

wat radicalen helaas nogal eens doen. 

Dat we in een vreemde tijd zitten is een understatement. Een nogal groot understatement, dat 

hoef ik niemand uit te leggen. Ik zoek nu ook geen grote groepen meer op. Geboeid door 

sommige live-streams op Facebook ben ik wel de radicalen van nu gaan volgen ,vanuit een 

corona-veilige plek, onder andere virus waanzin, of -waarheid zoals ze tegenwoordig heten. 

Zo heb ik, dankzij mijn nieuwsgierigheid, me een tijdlang begeven in Telegramgroepen. 

Groepen als viruswaarheid zitten vaak tegen, of zijn onderdeel van complotdenkers. Deze 

groepen begeven zich veelal in Telegram, een soort chatprogramma zoals Twitter of 

Facebook. 

Wat daar allemaal wordt besproken ga ik hier niet herhalen. De wereld wordt geregeerd door 

reptielen, de vaccins bezitten chips van Bill Gates die worden geactiveerd door 5G masten. 

Zoiets dus in het kort. Echter, na een twee maanden ben ik eruit gestapt. Al mijn accounts 

zijn op zwart gegaan. Ik dreigde in dezelfde valkuil te stappen als de mensen die deze 

groepen vormen. Je zou het beroepsdeformatie kunnen noemen als het mijn werk was 

geweest. 

Als iemand in mijn omgeving kritisch werd over het regeringsbeleid begon ik mij al snel af 

te vragen of die persoon ook een “complotwappie” was en of die ook in de groepen zou 

zitten waar ik in zat vanuit mijn nieuwsgierigheid. Als ik iemand ergens zonder mondkapje 

zag werd ik argwanend. Onzin natuurlijk, misschien heeft die persoon astma, of nog 

onschuldiger, is hij of zij hem vergeten. 

Deze gedachten hebben mij wel tot inzicht gebracht dat de mensen die hun leven baseren op 

wat ze op social media lezen en leren als waarheid in een ontzettende vicieuze cirkel zitten 

waar ze zelf amper tot niet uit kunnen komen. De, nog in het klein aanwezige, libertariër in 

mij vindt dit verschrikkelijk maar de vrijheid van internet schaadt wel degelijk de vrijheid 

van mensen. Persoonlijk heb ik geen oplossing, geen antwoord. Wel weet ik dat charlatans 

dit gegeven misbruiken en mensen in hun val laten lopen. 
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De komende jaren, ook na Corona, moeten we als samenleving heel hard aan de slag om na 

te gaan denken hoe we met het vraagstuk social media om moeten gaan. Onschuldig is het al 

lang niet meer, zendmasten die in brand zijn gestoken is maar een klein voorbeeld. Laten we 

in het echte leven elkaar in ieder geval in de gaten blijven houden en haal je dierbaren terug 

als die dreigen af te dwalen in chaotische gekte.  

Robert Prins, burgerraadslid. 

 

 

Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur” 26-11-2020  
 

 

1. Opening 

Ron opent de vergadering om 19:30. Het is een digitaal overleg via MSteams 

 

2. Insprekers 

Er hebben zich voor deze vergadering geen insprekers aan gemeld. Ook vanuit de aanwezige 

leden zijn er geen bijzondere onderwerpen die hier ter spraken worden gebracht. 

 

3. Komende raadscyclus 

Met de aanwezige leden spreken we de komende raadscyclus door. 

a. Vaststelling bestemmingsplan Kloostervelden (Robert) 

D66 heeft de voorgaande keren al eerder aangegeven positief te staan tegen de 

ontwikkelingen Kloostervelden. Er is voldaan aan de vastgestelde procedures rondom 

inspraak, op info avonden konden bewoners hun mening geven en met een 

aantal opmerkingen en suggesties is in de kaders rekening gehouden. Wij hebben de 

insprekers gehoord en begrijpen de gevoelens. Echter kunnen wij ons vinden in de 

beantwoording vanuit de gemeente.  

Wel roepen wij de gemeente op om in gesprek te blijven met deze inwoners. Het zal nooit 

tot een 100 procent tevredenheid kunnen leiden, maar wij zijn van mening dat de gemeente 

er alles aan moet doen om het vertrouwen terug te winnen. Dit zijn onze inwoners en niet die 

van een projectontwikkelaar.  

b. Raadskaders herontwikkeling huidig Nobelaerterrein (Ron) 

Deze locatie in het centrum geeft een unieke kans om gewenste woningen in het centrum toe 

te voegen en ook een stuk vernieuwing toe te voegen aan de oude wijk Centrum Oost. We 

hebben het over een centrum locatie waar dus ook de ruimte is om hoger te bouwen dan vier 

hoog. Dat is in het plan (op hoofdlijnen) opgenomen. D66 is ook tevreden, dat er ruimte is 

voor middeldure huur tot 850 euro en 10% goedkope koopwoningen. Ook de inzet om 

duurzaam te bouwen kan onze waardering krijgen. 



 

Pagina 7 

 

Editie Jaargang Uitgave 

Januari 2021 27 1 

Natuurlijk hebben we hier te maken met verschillende belangen, namelijk die van de 

omgeving en het algemeen belang, zoals de noodzaak voldoende woningen te bouwen. 

Daarom is goede communicatie met de omgeving en de wijkvereniging niet alleen nu, maar 

vooral bij de verdere uitwerking van de plannen tot het bestemmingsplan van wezenlijk 

belang. Nu horen we van insprekers twijfels over de informatie en wat dit betekent en 

twijfels of er toch niet teveel veranderd kan worden. Goede informatie ook over het proces 

en de stappen daarin hadden wellicht een deel van de onrust en ontevredenheid kunnen 

voorkomen. Wederom dus de communicatie die echt van belang is en nog beter kan. 

Het gaat hier om kaders op hoofdlijnen, die nog verder uitgewerkt moeten worden in een 

bestemmingsplan waarin ook de beelden van wat er gaat komen duidelijk worden. We 

roepen hierbij op, om daarbij goed de zaken mee te nemen die vanuit de inspraak komen om 

het draagvlak zo ruim mogelijk te houden. Natuurlijk zal het niet lukken om alles naar ieders 

zin te maken, want zoals gezegd er zijn altijd bij een binnenstedelijke locatie verschillende 

belangen. 

D66 gaat in de afweging van alle belangen: de noodzakelijk te bouwen woningen, de ruimte 

om dit mogelijk te maken met de voorgestelde hoogte accenten en verdeling van type 

woningen (hoewel als door meer woningen ook meer sociale/betaalbare woningen gebouwd 

kunnen worden zou dat heel mooi zijn), akkoord met de richtinggevende afspraken die 

gemaakt zijn. Naar onze mening sluit dit straks prima aan bij de andere ontwikkelingen aan 

de Anna van Berchemlaan. En vormt dit plan straks een goede toevoeging van Centrum Oost 

en past dat in het nieuwe beeld van de Anna van Berchemlaan als verbinding van station 

naar het centrum toe. Doe dat ook met een groen gezicht. 

 

c.  Raadsvoorstel beheerplannen sportaccommodaties (Robert) 

We hebben kennisgenomen van het beheerplan en zijn het met de opstellers eens, dat dit 

fluctuaties voorkomt en duidelijkheid naar sportclubs en basisonderwijs verschaft. Buiten 

dat de gemeente vanuit de zorgplicht verantwoordelijk is voor de staat van de velden en 

gymmateriaal is dit ons inziens ook van noodzaak voor een vitaal Etten-Leur.  

 

e.  Raadsvoorstel wet inburgering (Carola) 

Vanaf 1 juli 2021 wordt iedere gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van 

statushouders. Onze gemeente noemt hier blij mee te zijn en wij als D66 zijn dat ook. En wel 

omdat we van een theoretische inburgering naar een praktische inburgering gaan. Door het 

leren van onze taal in combinatie met participatie. En dat er voor iedere nieuwkomer een 

proces regisseur komt.  

Deze procesregisseur of contactpersoon voor een inwoner is iets wat we graag op zoveel 

mogelijk plaatsen willen inzetten. Dat heeft u vast al eerder van ons gehoord. Niet de 

inwoner die de weg langs de loketten van de gemeente moet vinden, maar een aanspreekpunt 

voor de inwoner die de loketten naar de inwoner brengt. 

Het college neemt ons goed mee in de informatie, argumentatie en alternatieven om zo 

onderbouwd met het voorstel te komen dit onder te brengen bij het werkplein en hier als De6 

gemeenten ( Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) 

gezamenlijk in op te trekken. Waarvoor dank college.  
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Bij een positief besluit zal een projectteam aan de slag gaan met een beleidsnota waarbij 

betrokkenheid van de adviesraden en de cliëntenraad van het werkplein expliciet genoemd 

worden. Dat is een goede werkwijze. 

Wel willen wij als D66,  de portefeuillehouder een aandachtspunt meegeven en daarmee een 

concrete vraag stellen. Namelijk om met deze nieuwe regeling het projectteam ook de 

opdracht mee te geven aan de voorkant duidelijk de indicatoren op te stellen waarmee deze 

regeling inhoudelijk en financieel goed te monitoren is voor ons als gemeenteraden in onze 

rol als toezichthouder. Als deze indicatoren ook onderdeel of een bijlage van de beleidsnota 

zijn wordt monitoren een duidelijk en eenduidig onderdeel en hebben we minder kans later 

verrast te worden. Wilt uw hierop antwoorden portefeuillehouder. 

Wij als D66 zijn akkoord met het voorstel de inburgering onder te brengen in het Werkplein 

en de gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen. 

f.  Raadsvoorstel uittreding Bergen op Zoom ICT-WB (Piet) 

Gemeente Bergen op Zoom voelt haar genoodzaakt om  op 31 december  2021 uit de GR 

ICT WBW te treden. D66 betreurt de keuze. Wij zijn voorstander om in de GR te blijven.  

g.  Normenkader rechtmatigheid (Piet) 

Een overzicht van wetten en regels die de accountant nodig heeft voor de financiële 

rechtmatigheid  D66 kan met het voorstel instemmen. 

h.  Raadsvoorstel specifieke punten accountverklaring (Piet) 

De gemeenteraad heeft de volgende voorstellen gedaan die overgenomen zijn dus we gaan 

akkoord. 

 

i.  Raadsvoorstel bestuurs rapportage en begroting werkplein (Carola) 

Zoals eerder aangekondigd heeft het werkplein een 2e bestuur rapportage en een aangepaste 

begroting voorgelegd.  

Het werkplein, voor ons een belangrijk uitvoeringsorgaan wat met veel aanpassingen te 

maken heeft en krijgt. Het aangeboden vragenuurtje met de medewerkers van het werkplein 

voorafgaand aan deze vergadering was dan ook erg zinvol. Verduidelijkende vragen hebben 

we daar voldoende kunnen stellen. Als D66 zijn we positief over de inzet die het Werkplein 

levert.  

Het werkplein wat te maken heeft met extra taken rondom de uitkeringen rondom covid-19, 

de participatiewet, en de nieuwe wet inburgering.  

Daarbij werken ze intern aan nieuwe manieren om clientgerichtheid en daarmee de kwaliteit 

te verhogen. De inwoner met ondersteuningsbehoefte als uitgangspunt en minder 

contactpersonen voor ieder individu. Dat sluit goed aan bij de ideeën van een 

procesregisseur en onze wensen voor een integrale benadering.  

Veel positieve ambities waarvoor ook onze complimenten.  

Als raad krijgen we in 2021 de taak alert te zijn op de nieuwe wet Adviesrecht 

bewindsvoering. De kostenpost bewindvoering stijgt bij het werkplein, de uitdaging ligt er 
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om met deze nieuwe wet oog voor goede dienstverlening te houden maar met efficiënt en 

effectief inzet van middelen. Wij als D66 hebben hier graag voldoende aandacht voor in de 

raad als deze wet voorligt. 

Naast de positieve inzet zien we ook dat er juist nu grotere onzekerheden zijn bij het 

werkplein; nog onvoldoende duidelijkheid over de toelage vanuit het rijk, nieuwe covid-19 

maatregelen, onze economische ontwikkelingen, het vervolg op de participatiewet, en 

nieuwe activiteiten met de wet inburgering. 

Onzekerheden die voor ons aanleiding zijn voor het belang van goede monitoring. En ons 

inziens in 2021 extra voortgangsbewaking vragen dan regulier, niet om de bureaucratie te 

verhogen, niet vanwege onvoldoende vertrouwen, maar wel om onze rol als toezichthouder 

goed te kunnen invullen, om de vele veranderingen met de eerder genoemde financiële 

onzekerheden goed te kunnen volgen en om het voorkomen van onnodige verassingen.  

Wij willen aan onze collega’s raadsleden vragen of zij dit verzoek van extra monitoring in 

2021 mee ondersteunen?  

Aan de portefeuillehouder willen wij vragen om met een voorstel te komen wat een goede 

manier is, om ons als raad in 2021 extra te informeren over de stand van zaken van het 

werkplein zodat wij dit in 2021 extra kunnen monitoren.  

Daarvoor zouden wij nu graag de toezegging van de portefeuillehouder horen, waarna later 

de manier op welke wijze beantwoord kan worden. 

Met deze toezegging zullen wij akkoord gaan om geen zienswijze in te brengen bij deze 2e 

begrotingswijziging. 

j.  Raadsvoorstel 3e wijziging GR OMWB (Ron) 

Het betreft hier een wijziging van de GR in verband met gewijzigde wetgeving namelijk de 

wet normalisering ambtenaren. D66 kan hiermee akkoord gaan. 

 

4. Rondvraag 

Er waren geen rondvraagpunten. 

 

Fractie D66 Etten-Leur 
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Nieuwsbrief afdeling D66 West Brabant 

Uitnodiging Algemene Afdelingsvergadering  

 

Hierbij word je uitgenodigd voor de eerste Algemene Afdelingsvergadering van D66 

West Brabant 2021, die gehouden wordt op 9 februari 2021 via MS-teams.  

 

De agenda en overige documenten stellen we uiterlijk 26 januari beschikbaar.  

De link voor de MS Teams-bijeenkomst wordt kort voor aanvang van de vergadering 

bekendgemaakt en aan de leden toegezonden. 

 

Nieuws uit Halderberge  

 

Verder hebben we goed nieuws. Gedurende een lange reeks van jaren was D66 alleen 

indirect vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Halderberge. Aan die periode komt 

een einde doordat de deelnemende partijen van Progressief Halderberge afzonderlijk 

doorgaan. Frits Harteveld gaat door als fractievoorzitter van D66 Halderberge. 

D66-leden in die gemeente kunnen op korte termijn een extra nieuwsbrief verwachten. 

 

Landelijke verkiezingen 

  

En dan wordt het natuurlijk hoog tijd om campagne te gaan voeren, om te beginnen de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 17 maart aanstaande. Complete (en vooral 

uitvoerbare) plannen worden daarvoor momenteel uitgewerkt. Meer nieuws daarover 

volgt snel. 

 

Data komende afdelingsvergaderingen 

 

Datums voor volgende AAV’s: 

9 juni 2021 - Presentatie van (onder andere) de lijsttrekkerskandidaten. 

2 november 2021 - Vaststelling verkiezingsprogramma’s per gemeente (presentatie 

concept verkiezingsprogramma’s, indienen en behandelen amendementen in oktober 

2021). 

 

Vriendelijke groet, 

namens het bestuur van D66 West Brabant, 

Eva Laurijssens van Engelenhoven (secretaris) 

 

 

 

De fractie D66 Etten-Leur wenst de nieuwe fractie D66 Halderberge heel veel succes  

mailto:secretaris@d66west-brabant.nl
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Vergaderdata 2021 
. 

Vertel het D66 Etten-Leur (aanvang: 19:30 uur, inloop 19:00 

uur)  

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)  
18 januari, 8 maart, 19 april, 7 juni, 6 september, 18 oktober,  

1 november (begroting), 22 november 2021. 

 

Raad Debatteert:  

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 

 

mailto:fractie@d66etten-leur.nl
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Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 

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 06-43832565 carola.groenen@d66etten-leur.nl raadslid 

Robert Prins 06-24859652 robert.prins@d66etten-leur.nl   burgerlid 

Piet Freijee 06-12876029 piet.freijee@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   

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

Bestuur D66 voor West-Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen) 

 

Emma Laurijssens 06-43981937 emma.laurijssens@d66ettenleur-moerdijk.nl  Voorzitter 

Eva Laurijssens 06-53234208 secretaris@d66west-brabant.nl  Secretaris  

Alja Wiers 0168-464979 alja.wiers@d66ettenleur-moerdijk.nl  Penningmeester 

Marianne van Haastere 06-34899472 marianne.vanhaastere@d66ettenleur-moerdijk.nl  Algemeen bestuurslid 

Stefan Dekkers   Algemeen Bestuurslid 

D66 afdeling D66 voor West Brabant Bazuinlaan 93 Postadres afdeling 

  4876 AD Etten-Leur  

  secretaris@d66west-brabant.nl  

   

Bankrekening  Rabobank  NL19 RABO 0113573812 Bankgegevens  

 

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