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De Voorzet
Op 22 februari ben ik als nieuw burgerlid geïnstalleerd om namens D66 
Etten-Leur een actieve rol te nemen in de gemeenteraad. In deze 
voorzet wil ik me daarom graag voorstellen.  

 

Mijn naam is Erik Vissers, 54 jaar en ik woon samen met Lilian en onze 

3 kinderen aan de Lage Vaartkant. Sinds 1996 wonen wij in Etten-Leur 
en ons eerste huis in de Cimbaalhof hebben wij toen van Ron en Sylvia 
gekocht. Ron kende ik daarvoor al omdat ik een tijdje bij de Onderwijs 

Inspectie gewerkt heb. Lid worden van D66 Etten-Leur was een 
logische keuze omdat ik, zonder actief geweest te zijn, al vanaf mijn 
stemgerechtigde leeftijd op deze partij gestemd heb.  

 

Het enthousiasme van Ron zorgde er ook voor dat ik na een aantal 
jaren ook een keer ging kijken bij de openbare fractievergaderingen. 

Deze waren toen nog in het oude Turfschip. Van nature ben ik nogal 
nieuwsgierig aangelegd en wil ik altijd weten waarom dingen zijn zoals 
ze zijn. In mijn dagelijks beroep als software programmeur is dat een 

handige eigenschap en ik zag in de politiek ook heel veel dingen 
waarvan ik bij mezelf afvroeg ‘hoe werkt dat nou eigenlijk?’. Van het 
toekennen van een bouwvergunning door een welstandscommissie tot 
aan de aanbesteding van een account voor de gemeente.  

 

Allemaal heel erg interessant en toen Jan de Wit wilde stoppen als 

burgerlid in 2004 heb ik van hem het stokje mogen overnemen. 
Maatschappelijke zaken was mijn portefeuille toen en met één 
raadszetel was Ron diegene die alle portefeuilles moest beheersen, 

maar voor mij gelukkig toen maar eentje. Volgens mij ook een 

portefeuille die heel dicht bij mensen staat en voor mij een perfecte 
start.  

 

In 2006 waren er verkiezingen en hebben we de ene zetel kunnen 
behouden en heb ik weer een periode als burgerlid ingevuld. Het was 

mij goed bevallen en één halve periode (later bleek anderhalve ook) is 
echt te weinig om alles tot je te nemen. In 2010 hebben we een 
tweede zetel gekregen van onze inwoners en heb ik een periode samen 

met Ron als raadslid in de gemeenteraad gezeten. In Etten-Leur is er 
een kleine scheiding tussen raadsleden en burgerleden, dus als raadslid 
veranderde er voor mij heel weinig, maar we hadden natuurlijk wel een 
stevigere stem in de gemeenteraad.  

 

Er kwamen steeds meer zaken bij en ik heb me verdiept in tal van 

zaken en hier en daar kleine successen behaald. In de politiek moet je 
wel je successen koesteren maar daar ook niet te lang bij stilstaan. In 
Etten-Leur liggen zoveel dingen die aandacht verdienen dat je daar al 

je energie voor nodig hebt en daardoor blijft het ook leuk.  

 

In 2014 kregen we mede door het afhaken van GroenLinks 4 zetels in 

de gemeenteraad en hebben we met Ron als wethouder ook een 
periode als coalitie partner meegedraaid. Dat was weer een heel ander 
spel dat gespeeld moest worden en daar heb ik zeker in het begin wel 

wat moeite mee gehad. Ook een fractie met 4 raadsleden en 3 
burgerleden was een flinke aanpassing in de manier van werken en het 
goed afstemmen. Met Pieter als vaste rots in de branding in alle 

samenstellingen in die afgelopen jaren zijn we daar toch steeds goed 
doorheen gekomen.  
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In 2018 dacht ik alles gezien te hebben en ben ik gestopt in de Etten-

Leurse politiek. Voor mijn werk had ik toen meer tijd om leukere 
projecten te doen en ik ben ook gaan lesgeven voor o.a. Computrain 
wat ik al een tijd wilde gaan doen. De jaren zonder politiek zorgde er 

wel voor dat ik ben blijven zoeken wat ik met de opgedane kennis en 
vrijgekomen tijd en de niet aflatende drang naar iets maatschappelijks 
moest gaan doen.  

 

Aansluiting bij Digitaal 66 liep nergens op uit. Die groep draait niet en 
ik wilde niet bestuurlijk aan de slag, maar puur inhoudelijk en dat is 

daar nu nog niet mogelijk. Naar mijn mening moet er qua digitalisering 
heel veel gebeuren wat via Den Haag geregeld moet worden, maar 
wellicht is dat iets voor later.  

 

Eind 2020 was ik weer begonnen om de raadsvergaderingen te volgen 

en verschillende documenten te lezen en vroeg ik mij af of ik het werk 
in de gemeenteraad nog steeds net zo leuk zou vinden als toen ik  
gestopt was. Door het vrijkomen van een plaatsje na Robert en Pieter 
als burgerlid was er voor mij de mogelijkheid om weer als burgerlid 

deel te zijn van de fractie van D66 Etten-

Leur. Na het lezen van de eerste stukken 
voel ik van binnen weer waarom ik politiek 
zo leuk vind en ik ben benieuwd naar de 

eerste debatten straks.  

 

Met de portefeuille van Hans zal ik vooral 
de maatschappelijke zaken die onder de 
verantwoordelijkheid van Carola vallen in 
mijn dossier krijgen en ik heb er veel zin 

in. Misschien om alleen deze periode vol te 
maken of om weer vol aan de slag te gaan. 
We zullen zien. 

 

Groetjes, 

 

Erik 
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Brabantse kandidaten Tweede Kamer Verkiezingen 

Op de kandidatenlijst van de Tweede 

Kamerverkiezing  in maart staan een aantal 
Brabantse kandidaten. We stellen ze graag 
aan je voor! 

 

Plaats 15: Faissal Boulakjar uit Breda 

Op de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, staan een aantal 

Brabantse kandidaten. Wij stellen ze graag 
aan jullie voor! Faissal is op dit moment lid 
van de gemeenteraad in Breda, 

vicefractievoorzitter van D66 Breda en lid 
van het fractiebestuur in Breda. Hij werkt als 
letselschadeconsulent / zelfstandig adviseur. 

Faissals interesse gaat uit naar stedelijke 
(wijken) ontwikkeling, wonen, recht en 
veiligheid, en duurzaamheid en klimaat.  

 

Plaats 28: Hans Teunissen uit Breda 

Hans is bestuurder van De Nassau, een 
middelbare school voor vmbo, havo, (t)vwo 

en gymnasium met twee locaties in Breda. 
Op dit moment bekleedt hij geen functies 
binnen D66, maar hij is wel veel bestuurlijk 

actief geweest. Onder meer als voorzitter van 

de Verkiezingsprogrammacommissie Breda – 

GR2018, voorzitter van 

Verkiezingscommissies Breda, Roosendaal en 
Zundert – GR2018 en bestuurslid Leden & 
Talentontwikkeling – Breda.  

 

Plaats 49: Suat uit Eindhoven 

Vakbondsbestuurder Suat is op dit moment 
lid van de steunfractie van D66 Noord-

Brabant. Eerder was hij Statenlid in Noord-
Brabant en lid van het regiobestuur. Zijn 
voorkeur gaat uit naar de beleidsterreinen 

zorg, economie en milieu.  

 

Plaats 52: Stef Stevens uit Helmond 

Stef is fractievoorzitter van D66 Helmond en 
was daarvóór al vier jaar raadslid voor D66, 
van 2014 – 2018. Ook was hij 
wijkvertegenwoordiger van Brandenvoort. In 

het dagelijks leven werkt hij als zelfstandig 
assurantieadviseur. Stef interesseert zich 
voor Europa, wonen ( financiering, 

hypotheekmarkt), ruimtevaart, drugs en 
defensie. Maar hij vindt vooral dat een goed 
politicus zich elk onderwerp eigen moet 

kunnen maken.  

 

Plaats 65: Emma  Laurijssens uit Etten-

Leur 

Emma is zelfstandig ICT-consultant en 
voorzitter van D66 West Brabant. Eerder, in 
2019, was ze kandidaat voor de Europese 

verkiezingen. Emma houdt zich het liefst 
bezig met ICT, privacy en cybersecurity; 
Europese Zaken, de digitale overheid en 
emancipatie 

 

 

Plaats 76: Han Vonk uit Heusden 

Han is momenteel voorzitter van de afdeling 

Heusden. Eerder bekleedde hij functies 
binnen D66 zoals Penningmeester van D66 
Heusden, Raadslid en fractievoorzitter D66 
Heusden én Evaluatiecommissielid bij de 

Provinciale Statenverkiezing van Noord-
Brabant 2019. Han werkt als controleur 
rijksbelastingen mkb bij de Belastingdienst. 

Zijn interesse gaat onder meer uit naar 
wetgeving, economie en duurzaamheid.  
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’  
18 maart 2021 

 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op 
donderdag 18 maart 2021 zal plaatsvinden via MS-Teams, aanvang 
19.30 uur (D66AFR-222.210318).  

Inloop vanaf 19.00 uur, leden van fractie en bestuur gaan graag 
informeel met u in gesprek.  

Leden krijgen zoveel mogelijk de link toegestuurd, wilt u ook aanwezig 
zijn, laat het de fractie weten, dan sturen wij u de link om deel te 
nemen toe. 

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): 

a. Eindrapportage Rekenkamer West Brabant (participatie) 

b. Besluit coördinatieregeling en verklaring geen bezwaar vierde 
windmolen. 

c. Raadsvoorstel RES 1.0 

d. Raadsvoorstel actualisering APV 

e. Integraal VTH jaarverslag en uitvoeringsprogramma 2021 

f Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen  

g. Raadsvoorstel verantwoordingsgrens rechtmatigheid  

h. Voorstel aanvraag vergoeding onderzoek explosieven wo2. 

i. Evaluatie nota verbonden partijen 

j. Raadsvoorstel beheer openbare verlichting  

k.  Zorgsysteem elektronische bedrijfsvoering  

6. Thema bespreking:  

Afval in Etten-Leur 

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.  

fractie@d66etten-leur.nl
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur”  
28-01-2021  (D66AFR-221.210128) 

 

 

1. Opening 

Ron opent de vergadering om 19:30. Het is een digitaal overleg via 
MS-Teams. Hij heet de gasten welkom en geeft even kort uitleg hoe 
onze vergaderingen verlopen. Ook gasten kunnen de hele avond 

aanwezig blijven, echter als zij eerder wegmoeten is dat ook geen 
probleem. 

2. Insprekers 

 

Corne Bertens, Jolanda van Dorst en Monique Cobben zijn aanwezig 
om nog een toelichting te geven op de kaders bouw aan de Hoge 
Neerstraat. 

Corne Bertens: 

Corne was zelf door omstandigheden niet aanwezig bij de raad luistert. 

Hij geeft aan, dat wat de voorstanders betreft het vreemd, is dat 2 
mensen hun woning gaan verkopen en dat een er gaat verhuizen naar 
de boerderij Hoge Neerstraat 2. Hij twijfelt daarbij aan de objectiviteit. 

Hij vat nog een keer samen, hoe de tegenstanders naar de plannen 
kijken en welke elementen (die ook op de raad luistert naar voren zijn 
gebracht) daarbij een rol spelen, kort gezegd, verdwijnen van het 
groen, afwatering, verkeersveiligheid en aanzien van dit stukje wijk. 

Hij geeft ook aan hoe de flyer die verspreid is eruit zag en weerlegt 

daarmee de kritiek van de voorstanders dat deze sturend zou zijn. Ook 
is hij verbaasd door de aanval o.a. van lid Ons Etten-Leur op hen. 

De groep staat niet te springen om nieuwbouw op deze plek, maar zijn 
best bereid in goed overleg te kijken wat wel mogelijk is. In ieder geval 

willen ze minder woningen, betere compensatie van de natuurwaarden 
en een oplossing voor het gevreesde afwateringsprobleem en het 
spiegelen van de positie van de huizen. Indien men met hen goed in 

gesprek wil gaan staan ze open om dit te bespreken. Nu zijn er 75 
mensen tegen de plannen en slecht 10 voor, althans voor zover bekend 
aan beide kanten kunnen dat er ook meer zijn. 

Met de aanwezigen wisselen van gedachten over de plannen, de 
communicatie en de participatie in dit traject. 

Met de ruimte die men mee geeft, zal onze fractie een poging doen om 

te kijken of een gesprek die leidt tot aanpassing mogelijk is. Mocht dat 
niet zo zijn en de plannen ongewijzigd doorgang vinden zal onze fractie 
tegen stemmen. 

Ruud Spaans: 

Ruud geeft uitleg over de doorlooptijd bij aanvragen van de WMO en 

hoe men met nieuwe en bestaande aanvragen omgaat. Hierover wordt 
van gedachten gewisseld met de fractie. 

Ook geeft hij aan dat hij het vreemd is dat nu in coronatijd met 
meerdere mensen een huisbezoek afgelegd wordt. 

Carola zal dit nader bekijken en ook meenemen naar de 
klankbordgroep sociaal Domein. 

Indien Ruud nieuwe signalen heeft horen wij dat graag. 

Emma Laurijssens 

Geeft even een korte update over de werkzaamheden aan de 

Bazuinlaan. Het blijft erg stil en de zorgen om de parkeerplaatsen 
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blijven bestaan. Dit even los van de eigen aanvraag uitrit op de 
Beiaard. 

De fractie blijft een en ander volgen. 

3. Raadscyclus januari/februari. 

De raadsleden staan stil bij de agendapunten van deze raadscyclus: 

 

a. Raadvoorstel notitie omgevingsvisie bouwlocaties en 
wegkeuzes  

Ron geeft in hoofdlijnen aan wat de inzet van D66 zal zijn: 

Waar het om gaat is het in de inspraak brengen van de 60% versie met 

de nadruk op woningbouw werken en mobiliteit.  

D66 kan op de vraag of we alleen lokaal of juist ook regionaal moeten 
meewerken aan het terug dringen van het woning tekort stellen, dat 
Etten-Leur zeker ook hierin een regionale taak heeft. 

D66 is voorstander van het ontwikkelen van de Haansberg en die wijk 
kan wat ons betreft een flink stuk groter zijn dan de omvang van 600 

zoals in het stuk genoemd. Met betrekking tot de Groene Wig ziet D66 
niet zoveel mogelijkheden en wat de Lage Bremberg/Lage Vaartkant 
betreft is D66 van mening, dat dit een beschermd beekdal is en 

daardoor geen grote ontwikkelingen op woningbouw mogelijk zijn. Wat 
kleinschalige oplossingen langs de Lage Vaartkant zijn wat ons betreft 
prima. 

Met betrekking tot bedrijventerreinen is D66 het eens, dat nieuwe 
locaties niet nodig zijn, mits we het huidige bedrijventerrein verder 

optimaal en innovatief benutten. Daarbij met name ook ruimte bieden 
voor Etten-Leurse bedrijven. 

Meest heikele punt is de mobiliteit. Nu al loopt verkeer op veel plaatsen 
vast in de spits en is de doorstroming met name aan de noordkant niet 

goed. Ook zien we erg veel doorgaand vrachtverkeer, dat eigenlijk niet 
binnen de bebouwde kom en in onze wijken thuis hoort. D66 heeft het 

college nog eens gewezen op de fout die eerder gemaakt is (in 2004) 
toen in plaats van de grote ring voor de kleine ring is gekozen. Een fout 
die we nu niet opnieuw moeten maken. D66 is voor de noordelijke en 
oostelijke randweg voor doorgaand verkeer . Dat kan mooi aansluiten 

bij ontwikkelingen die elders (Prinsenbeek) in ontwikkeling zijn om via 
een randweg een nieuwe aansluiting op de A16 te maken. Ook aan de 
zuidkant liggen mogelijkheden om het doorgaande verkeer richting 

Rijsbergen uit de bebouwde kom te halen. Kortom een ring is de beste 
oplossing. 

D66 is pertinent tegen de doortrekking van de Aletta Jacobsstraat. Dit 
zou weer een ondoordachte fout zijn. D66 zal ook pleiten dit onderdeel 
uit de visie te schrappen. 

 

b. Raadsvoorstel instemming kaders uitgevoerde participatie 

ruimtelijke procedure Hoge Neerstraat 2. 

D66 heeft goed geluisterd tijdens de inspraak en ook vanavond goed 
geluisterd naar de omwonenden. D66 snapt dat sommige omwonenden 
er minder problemen mee hebben, maar een groot deel van de directe 

omgeving ziet de bebouwing niet zitten. D66 constateert ook nu weer, 
dat de communicatie en participatie niet geheel goed loopt. Wel zijn er 
gesprekken met de direct aangrenzende bewoners, maar vergeet men 
een groter belang in de wijk. 

D66 vindt het oorspronkelijke plan niet kunnen. Het zijn teveel 

woningen die niet passen in het beeld van de wijk, de 
verkeersveiligheid niet ten goede komt en ook verdwijnt er teveel 
groen. 
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D66 is bereid om met een aangepast plan akkoord te gaan mits de 
omgeving er goed bij betrokken wordt. Een aantal noemen we niet, dat 

zou juist onderdeel van het overleg moeten zijn.  Indien geen 
verandering komt in het plan en men niet met een bredere delegatie 
gaat praten kan onze fractie niet anders dan tegen stemmen. 

 

c. Raadsvoorstel beheer kader openbare verlichting. 

Dit onderwerp is verschoven naar een later tijdstip. 

 

d. Raadsvoorstel beslistermijn schuldhulpverlening 

Het gaat hierbij om de beslistermijn die nu wettelijk op 6 weken staat, 
waarbij men een besluit over een aanvraag moet hebben genomen. We 

willen zo spoedig mogelijk, maar kunnen met de maximum termijn 
leven. Wel graag een snelle evaluatie en aanpassing indien nodig.  

 

 

4. Rondvraag 

Ina Roelvink vroeg aandacht voor het feit dat de wijkagent in Centrum 
West voor de buurtpreventie slecht bereikbaar is.  

Ron geeft aan dat signaal door te geven. 

 

 

Fractie D66 Etten-Leur 
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Landelijke Opschoondag 
Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag, in aangepaste vorm, plaats. 
Doe mee en maak op zaterdag 20 maart een opschoon-ommetje. 

 
Wil je dit jaar aandacht besteden aan de Landelijke Opschoondag? Dat 
kan door, als je een frisse neus haalt - rekening houdend met corona - 
een opschoon-ommetje te maken. Vraag je collega’s en netwerk 

hetzelfde te doen. Zo worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van krijgt. En doen we, op gepaste 
afstand, toch nog iets samen.  

  

WE DOEN HET SAMEN 

Voor de Landelijke Opschoondag werken we samen met Plastic Soup 

Foundation. We bundelen onze krachten om twee redenen. Wij geloven 
dat schoon een belangrijke voorwaarde is voor een algemeen gevoel 
van welzijn. En dat samenwerking, in de breedste zin van het woord, 

de sleutel is naar een schoner land. Schoon is waardevol. En wat van 
waarde is verdient liefdevolle aandacht. 

 

 

D66 Etten-Leur doet natuurlijk ook mee. Meldt je aan bij Ron zodat we 

een buurt kunnen aanpakken en schoon achterlaten. 

In overleg met de afvalpakkers in Schoenmakershoek pakken wij dit 
keer de Keen aan. We verzamelen op de parkeerterrein achter het 
Turfschip samen met de schoonmakers van de Schoenmakershoek.  

https://www.supportervanschoon.nl/supporternieuws/update-preventiemaatregelen-coronavirus/
https://www.plasticsoupfoundation.org/?utm_source=referral&utm_medium=NLSnl&utm_campaign=NEWSwebtekstLOD
https://www.plasticsoupfoundation.org/?utm_source=referral&utm_medium=NLSnl&utm_campaign=NEWSwebtekstLOD
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Vergaderdata 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 MS-Teams, 

stuur een mail aan fractie@d66etten-leur.nl om een link 
te ontvangen 

 

 

 

 

 

 

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

 

Locatie oude Raadhuis Markt 1 

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. 

 

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 in de Van Goghkerk 
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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 

Erik Vissers 06 53701663 erik.vissers@d66etten-leur.nl burgerlid 

Fractie D66 Etten-Leur Postadres fractie : 
  Schuttershof 58 
  4871 LL Etten-Leur  

  fractie@d66etten-leur.nl 

Bestuur 
Emma Laurijssens 06-43981937 emma.laurijssens@d66etten-leur.nl  Voorzitter 

Eva van Engelenhoven 06-53234208 eva.vanengelenhoven@d66etten-leur.nl  Secretaris 

Alja Wiers 0168-464979 alja.wiers@d66etten-leur.nl  Penningmeester 

Marianne van Haastere 06-34899472 marianne.vanhaastere@d66etten-leur.nl  Alg. bestuurslid 
Stefan Dekkers   Alg. bestuurslid 

D66 afdeling Etten-Leur Postadres afdeling  
Bazuinlaan 93  

  4876 AD Etten-Leur  

  secretaris@d66west-brabant.nl 

    

 

 

D66 Etten-Leur vind 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  

 

 

 

 

 

 
Website afdeling:  https://westbrabant.d66.nl/  
Bankrekening : NL19 RABO 0113573812
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