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De Voorzet
 

In deze voorzet kijk ik even terug op de 
afgelopen raadscyclus. Een raadscyclus die 
bestond uit doorschuiven en doorschuiven en 

veel tijd voor discussies die korter hadden 
gekund. 

We vergaderen nog steeds digitaal en daar 
waar in het begin het digitaal vergaderen 

leidde tot meer efficiëntie, begint langzaam 
het oude patroon weer terug te komen. Zo 
blijven sommige raads- of burgerleden 
vervallen in de fout eerst het raadsvoorstel, 

wat al is opgelezen door de voorzitter te 
herhalen alvorens tot hun standpunt te 
komen. Vervolgens wordt er regelmatig bij 

agendapunten zaken aangevoerd, die niet 
direct met het agenda punt hebben te maken 
en daardoor duurt een agendapunt soms 

lang. 

Natuurlijk is het van belang voldoende 

aandacht te besteden aan een agendapunt 
en het standpunt van de fractie goed te 
verwoorden, maar veel herhalingen zijn 

echter niet nodig. 

Gevolg was dat eerst op de raad debatteert 
twee onderwerpen werden verschoven naar 
de raad besluit, overigens wel met de 

afspraak eerst een raad debatteert vooraf te 
doen. Ook was vanwege de informatiestroom 

het onderwerp over de vierde windmolen al 
eerder verschoven naar de raad besluit. 

helaas bleek die avond ook weer dat we 
uitliepen in de tijd en het onderwerp 

handhavingsverslag en werkplan zijn nu zelfs 
een cyclus doorgeschoven. Ik was het hier 
zeker niet mee eens, allereerst hebben we 

allemaal de mond vol van handhaven, roepen 
sommige raadsleden op de sociale media 
regelmatig dat dit beter kan en dat andere 
prioriteiten nodig zijn, maar blijkt het ineens 

minder belangrijk en kan het dus een periode 
doorschuiven naar 10 mei. Wel of geen 
belangrijk onderwerp vraag ik me af. 

We hebben ooit de afspraak gemaakt om tot 

23.00 uur te vergaderen, maar wel met de 
afspraak dat de dinsdag na elke raad 
debatteert en raad besluit gereserveerd is, 
als we uitlopen. Daar wordt naar mijn menig 

nu te snel van afgestapt en dat doet geen 
recht aan de belangrijkheid van de 
onderwerpen. Ik ga dat zeker stellen in het 

presidium en ook al ben ik tegen 
vastgestelde spreektijden, als dit het gevolg 
is, dan moeten we die toch maar gaan 

instellen, of we moeten het aandurven met 
elkaar in kader van het democratische proces 
flexibeler te zijn en zeker digitaal kan dat 

toch, immers niemand hoeft na de 
vergadering nog naar huis, dus desnoods een 
extra pauze en daarna nog even met elkaar 

volhouden. Dat doet recht aan elk 
onderwerp. 

Een tweede punt is, dat we steeds goed in de 
gaten moeten houden wat het onderwerp is,. 

Ook dat bespaart tijd en hoeven er geen 
zaken bijgehaald te worden die niet direct 
met het agendapunt te maken hebben. 
Houden we het debat zuiver en besparen we 

in tijd. 

Nu vergaderen we digitaal, maar als we 
straks minder regels hebben rond corona, 
dan zullen we weer meer fysiek gaan 

vergaderen. Dat kan ook hybride dus deels 
fysiek en deels digitaal, we kunnen daar 
goede mengvormen in vinden. Dit zal geld 
besparen, hopelijk leiden tot meer efficiëntie 

en mogelijk ook betrokkenheid van meer 
inwoners wat er politiek speelt, immers nu al 
blijkt dat meer mensen de raad volgen nu 

het met beeld en geluid wordt uitgezonden, 
zaak dit vol te houden. 

 

Ron Dujardin 

Fractievoorzitter
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Programma gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Wil je meepraten of heb je ideeën voor het 

verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 laat dan 
van je horen. Mail fractie@d66etten-leur.nl   

Op dit moment worden de eerste ideeën en 

uitgangspunten geformuleerd en iedere 

inbreng wordt zeer gewaardeerd. Het 

verkiezingsprogramma is namelijk niet voor 
de fractie, maar voor onze inwoners en een 
zo breed mogelijke inbreng van onze 

inwoners is daarom noodzakelijk.  

 

 

 

mailto:fractie@d66etten-leur.nl
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Even voorstellen 

 
Mijn naam is Nikita van Dieën en ik ben 19 jaar. Voor velen waarschijnlijk een 
nieuw gezicht, dus vandaar deze introductie. Ik ben momenteel eerstejaars 
studente “International Relations and Organisations” aan de Universiteit van 
Leiden, locatie Den Haag, maar woon nog thuis. Mijn passie ligt bij internationale 
politiek en in de toekomst streef ik ernaar om als diplomaat in het buitenland te 
werken. 

 

De interesse voor politiek begon al vroeg. Terwijl ik bezig was met het halen van 
mijn VWO-diploma op de KSE, deed ik mee aan allerlei buitenschoolse 
activiteiten die te maken hadden met politiek, zoals debatwedstrijden. Het idee 
om lid te worden van een politieke partij kwam naar boven, maar het duurde even 
om de beslissing te maken welke partij dit zou worden. Ik struinde het internet af 
om antwoord te vinden op deze vraag. 

 

Al snel kwam ik uit bij D66. Een partij waarmee ik mij het meest kan identificeren 
en waarvan de waarden overeenkomen met waarden die ik belangrijk vind. De 
onderwerpen die doorslaggevend waren, zijn onder andere de standpunten 
rondom onderwijs, Europese integratie, emancipatie van vrouwen en de LHBTI-
gemeenschap en gelijke kansen voor iedereen.  

 

Nadat Ron en Jurrien in 2018 langs waren geweest op school om te praten over 
de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar, wist ik zeker dat ik de stap om lid te 

worden wilde gaan zetten. Ik ben dan ook al bijna drie jaar lid van D66, maar nu 
voor het eerst actief. Mede doordat ik in mijn tussenjaar een tijdje in de 
Verenigde-Staten heb gewoond en gestudeerd, was dit er nog niet eerder van 
gekomen. Begin dit jaar werd mijn interesse opnieuw gewekt. Dit keer actief deel 
te nemen binnen Etten-Leur.  

 

Lokale politiek is nieuw voor mij en ben dan 
momenteel ook vooral bezig om mijzelf te 
verdiepen in hoe het er precies aan toegaat. 
De motivatie om mij in te zetten en de 
waarden van D66 over te brengen in Etten-
Leur is er zeker.  

 

Groetjes, 

Nikita 
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’  
29 maart 2021 (D66AFR-223.210429) 

 

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.) 

Aangemeld zijn twee insprekers, namelijk Hans van Kilsdonk 
namens de scouting en Adri Bax over voorstel speelhal. 

 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 18 maart 2020 

5. Komende raadscyclus  

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

a.  Uitwerking participatie en communicatie (Carola Groenen) 

b.  Reactie transitievisie warmte VO.5 (Erik Vissers) 

c.  Voorstel uitbreiding audit comité (Piet Freijee) 

d.  Voorstel intrekken verordening precariobelasting (Piet Freijee) 

e.  Voorstel verkoop Van Gogh kerk. (Robert Prins) 

d. Jaarverslag handhaving 2020 en jaarplan handhaving 
2021(Carola Groenen) 

6. Thema bespreking:  

 Verkiezingsprogramma stand van zaken, discussie over thema’s 
of zaken die we mee moeten nemen. 

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.  
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur”  
18-03-2021  (D66AFR-222.210318) 

 

1. Opening. 
Ron (VZ) opent om 19:35 en heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen (o.a. fractie en eventueel vanuit 

bestuur). 
Welkom Nikita voor de eerste keer. Omdat Nikita er voor de 
eerste keer bij is stelt iedereen zich even voor.  

Er wordt kort stilgestaan bij de verkiezingsuitslag van 
gisteravond. Tweede partij in Nederland, maar ook in Etten-Leur, 
voor het CDA geëindigd. We maken even een rondje hoe 

iedereen de verkiezingsavond ervaren heeft. Algemeen wordt 
wel gesteld dat men blij is met de uitslag, maar zijn ook bezorgd 
over het groeien van rechts ten koste van links. Emma verteld 

hoe het gegaan was tijdens de Zoom sessie die de kandidaten 
met de huidige fractie gehouden hebben gisteravond. Toen de 
eerste cijfers binnenkwamen van de exit polls kon men het niet 
gelijk geloven. Iedereen was natuurlijk erg blij en er was een 

klein digitaal feestje. Bij Ron en Carola zijn er een aantal 
felicitaties binnengekomen van inwoners en collega raadsleden. 

3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en 

leden.  
Er zijn geen insprekers en ook de aanwezige leden hebben 
geen onderwerpen los van deze agenda. 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 28 januari 
2021. 
Verslag van de vorige Vertel het D66 wordt zonder opmerkingen 

vastgesteld. De extra punten voor het verkiezingsprogramma 
zijn apart opgeschreven, dus die worden meegenomen. 

5. Komende raadscyclus  

a. Eindrapportage Rekenkamer West Brabant (participatie) 
Carola licht toe dat de cijfers van het CBS afwijken van de 

verwachting van het College en Werkplein en dat is vreemd. 
Er wordt wel aangegeven dat de samenwerking met andere 
gemeenten lastig is en dat de democratische legitimering niet 
goed tot zijn recht komt. Er wordt steeds aangegeven dat het 

niet goed gaat, maar wat gaan we  nu doen. Hier ligt wel een 
relatie met de nota verbonden partijen. Nu zijn we erg 
afhankelijk van de wethouder en zijn of haar inzet in hoeverre 

je vertegenwoordigd wordt in de GR. Het is erg lastig om alle 
verschillende Gemeenteraden met allemaal verschillende 
fracties op één lijn te krijgen. Er zijn nu al wel rapporteurs 

ingesteld voor iedere GR. Carola zal daarom ook punt i. de 
evaluatie nota verbonden partijen doen. 

b. Besluit coördinatieregeling en verklaring geen bezwaar 
vierde windmolen. 
Het besluit over de vierde windmolen is door het Presidium 

verzet naar 12 april zodat er meer tijd is om alle omwonenden 
en ook de initiatiefnemer de ruimte te geven om alle inbreng 
te verwerken. Ron heeft één van de initiatiefnemers 

gesproken, maar ook de anderen moeten nog wel gesproken 
worden. Belangrijk is het proces van de omgevingsdialoog en 
de ruimtelijke inpassing. 
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c. Raadsvoorstel RES 1.0 
Erik licht toe wat de inzet zou moeten worden. Het plan is heel 
goed, maar we willen vooral inzetten op de inzet vanuit Etten-
Leur. Ook de participatieladder vraagt om extra ambtelijke 

inzet dus daar moeten we voldoende budget voor vrijmaken 

d. Raadsvoorstel actualisering APV 

D66 kan akkoord gaan met de nieuwe APV omdat we 

voor minder maar wel heldere regels zijn.  
Robert heeft vragen over het amendement van de VVD, dit 
gaat over verruiming van regels voor de terrassen. Robert 

heeft daar nog een vraag over en we zijn het in principe eens, 
maar er wordt nu geen tijd genoemd en dat lijkt niet helemaal 
goed te zijn. 

e. Integraal VTH jaarverslag en uitvoeringsprogramma 

2021. 
D66 is tevreden over het jaarverslag, een compliment 

aan de ambtenaren. D66 zal wel vragen om meer 

prioriteit voor handhaving in het openbaar gebied vooral 

op zwerfafval en verkeerd aanbieden, alsmede overlast 
van hondenpoep. 

f Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd 

wonen. 
D66 gaat in hoofdlijnen akkoord  

g. Raadsvoorstel verantwoordingsgrens rechtmatigheid. 
D66 gaat akkoord. 

 

h. Voorstel aanvraag vergoeding onderzoek explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog. 

D66 gaat akkoord maar geen gelden uit fonds 
Duurzaamheid halen, maar uit openbare werken. 

i. Evaluatie nota verbonden partijen. 
We kunnen ons vinden in de nota, maar er is wel veel 

werk aan de winkel om meer vat te krijgen op de 

verbonden partijen, dat moeten we samen met andere 

raden zien te bereiken. 
Ron geeft aan dat bij de kaderbrieven nog een reactie komt 
over de OMWB. Wat betreft de huisvestingskosten zal er nog 
wel wat gewijzigd worden omdat het thuiswerken een grote 

rol zal krijgen in deze, maar ook de andere verbonden partijen 

j. Raadsvoorstel beheer openbare verlichting . 
D66 gaat Akkoord 

k.  Zorgsysteem elektronische bedrijfsvoering. 
Erik vraagt wat we met dit stuk moeten, het is onduidelijk wat 
we hier mee moeten. Erik zal dit inbrengen. 
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6. Thema bespreking  (Over verkiezingsprogramma):  
Jurrien vertelt over wat er in de verkiezingscommissie besproken 
is. Daar waren in ieder geval alle D66 fractievoorzitters van de 
regio aanwezig. Hier zijn de grote lijnen besproken en bij Jurriën 

is daar een verslag van op te vragen. Er wordt gekeken naar de 
gemeenschappelijke delen zoals wonen die gezamenlijk opgesteld 
gaan worden. De commissie is nog aan het zoeken in welke vorm 

zowel de regionale koers en de plaatselijke details een plaats te 
geven. De fractie in Etten-Leur is ook aan de slag gegaan en die 
moeten straks samengevoegd worden. Er worden nog een aantal 
thema’s besproken die door Jurrién en Ron meegenomen worden 

in het verkiezingsprogramma. 
Voortaan zal dit punt steeds terugkomen op de agenda van deze 
vertel het de fractie. 

 

7. Rondvraag. 
Sylvia geeft een compliment aan alle folderaars. Er zijn heel veel 
flyers bezorgd, hopelijk kunnen we dat bij de komende  

gemeenteraadsverkiezingen voortzetten.  

Jurriën vraagt zich af of er een persbericht uit kan met daarbij ook 
de oproep om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. Wat 
door de bedrijven en ondernemers niet verpakt wordt, vermindert 
direct de hoeveelheid afval. 

Nikita vond het interessant en hoopt de volgende keer ook wat 

meer in te kunnen brengen. Ron geeft aan dat we dat heel fijn 
zouden vinden en nodigt Nikita ook uit voor een fractieberaad. 

Hopelijk over een tijdje ook weer fysiek en dan kunnen we ook 
weer een drankje nemen en ook informeel even bijkletsen. 

Robert vraagt even waar het format van de technische vragen 
vandaan komt.  

Carola: De oorzaak is om een scheiding te krijgen tussen 
technische en politieke vragen. Op technische vragen krijg je 
binnen 48 uur antwoord en je kunt het beste de griffie in de CC 
zetten zodat hij ook voor collega raadsleden en inwoners bij de 

stukken gevoegd wordt. 

Ron meldt nog dat er een brief is binnengekomen van iemand uit 
de werkgroep duurzaamheid. Hij geeft aan dat vele 
duurzaamheidsaanpassingen een lange doorlooptijd heeft. Erik zal 

met hem in gesprek gaan om dit verder te onderzoeken. 

Er is ook een brief binnengekomen van een bewoner van de 
Meeuwisdijk met zorgen over de locatie van de Noordelijke 
rondweg. Ron zal hem beantwoorden over de inzet van D66 met 
betrekking tot deze plannen. 

 
Ron vertelt over de opschoondag. De ZAPPERS doen niet mee, 
(red: Een aantal zappers hebben zeker wel meegedaan) maar de 

VVD doet wel mee en dus spreken we af bij de havenkom om 
10:00 uur. Hierdoor zijn we goed zichtbaar ook na de 
verkiezingen. 

 

8. Sluiting. 

Ron (VZ) sluit om 21:45 de vergadering en dankt iedereen voor 
de inzet. 
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D66 App 
 

Straks kun je via je telefoon op de hoogte gehouden worden 
over alle activiteiten van de fractie en afdeling van D66 Etten-
Leur. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak 

en wordt de inhoud al langzaam gevuld. We gaan er nu vanuit 
dat deze over 14 dagen klaar is. Het vullen blijft dan natuurlijk 
een continue proces. 

 

Voor zowel Android als IOS wordt de App voor iedereen 
beschikbaar gesteld die geïnteresseerd is in de activiteiten van 

onze partij. 

Naast nieuws zullen ook de evenementen, opinies en 
programma punten gepubliceerd worden. 

Met de bekende duim omhoog en omlaag kan iedereen 
aangeven of hij of zij het eens of oneens is met wat er 

ingebracht wordt. 

 

Met de andere afdelingen in West-Brabant wordt gekeken of zij willen 
aansluiten en zo een politieke informatie bron voor de regio te worden. 

 

Via een aparte mailing en presentatie via sociale media zullen jullie op 
de hoogte gebracht worden wanneer de App echt beschikbaar is. 

Wanneer er feedback is of ideeën voor nieuwe functionaliteiten dan kun 
je een bericht sturen naar Erik => erik.vissers@d66etten-Leur.nl .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

mailto:erik.vissers@d66etten-Leur.nl
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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, 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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