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De Voorzet
De politiek houdt de gemoederen bezig; landelijk en regionaal. 

Landelijk kijken we met spanning naar het formatieproces. Hoe gaat 
onze D66-winst zich vertalen in een kabinet? En regionaal maken we 
ons op richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zullen 

we de landelijke winst ook regionaal kunnen vasthouden? 

 

In de lokale politiek geeft het raadswerk ons in Etten-Leur drukke 
tijden. De jaarlijkse kadernota, als basis voor de begroting van 2022 
staat deze maand op de agenda. Een belangrijk agendapunt. Zeker 
gezien de dit jaar in gang gezette bezuinigingen. Vorig jaar hebben we 

met Groen Links en PvdA ingezet op een ander maaibeleid in de 
gemeente, niet alleen als besparing maar ook voor meer bloemen en 
bijen in de gemeente. Ik hoor positieve reacties op hoe onze bermen er 

nu uit zien. Maar welke keuzes gaan we voor Etten-Leur in 2022 
maken? Hebben jullie punten die we zeker moeten meenemen? Laat 
het ons horen. 

 

Dat de meerderheid van de raad tegen de verkoop van de Van 

Goghkerk heeft gestemd, zal nog aandacht vragen. Wij waren wel 
akkoord. Dit omdat het veel besparingen op de lange termijn geeft (en 
daarmee meer inkomsten voor de inwoners van Etten-Leur), we wel 
vertrouwen hebben in een zorgvuldig beheer door de Van Gogh 

Stichting Brabant en het cultuurbehoud zo goed geborgd is. Naast deze 

inhoud vinden we ook wat van het proces. We hebben als raad vooraf 
de opdracht gegeven voor verkoop met veel eisen. Daarbij lag de focus 
in de debatten op de korte termijn i.p.v. lange termijn financiën. Dat is 

geen duurzaam beleid voeren. Iets waar we als D66 erg voor staan. 
Prettig wonen in Etten-Leur is voor nu belangrijk, maar we moeten ons 
ook inzetten voor de borging hiervan voor de lange termijn. 

 

Het meer betrekken van inwoners is een belangrijk thema in onze raad. 

Wettelijk gaan hierin aanpassingen komen maar als raad zetten we ons 
hiervoor al lang in. Vanuit onze fractie heb ik hierin een actieve rol. We 
zijn als raad nu bezig met de voorbereidingen om voor de verkiezingen 
aandachtspunten op te halen bij inwoners. Dit wordt meegenomen in 

het nieuwe raadsprogramma 2022-2026. Maar naast dat we dat als 
raad doen, is dit natuurlijk ook waar we als D66 nu voor gaan. In de 
opmaak naar de verkiezingen, waarvoor ik me als lijsttrekker 

kandideer. Het 3 jaar raadswerk heeft me enthousiast gemaakt. Heeft 
me laten zien dat door samenwerken en een constructief kritische inzet 
we veel invloed kunnen hebben. Voor vernieuwing, voor duurzaamheid, 

voor het sociale geluid en het omarmen van diversiteit. Invloed om het 
D66 gedachtengoed een belangrijk onderdeel in de gemeenteraad 
Etten-Leur te laten zijn. 

 

Carola Groenen, raadslid D66 Etten-Leur, kandidaat lijsttrekker.
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Regionale Programmacommissie  
In de afgelopen paar maanden is er een 

regionale programmacommissie een 
regionaal deel aan het schrijven voor de 
verkiezingsprogramma. Zo ook voor het 

Etten-Leurse verkiezingsprogramma. Het 
gaat hierbij over thema's die bovenlokaal of 
in alle gemeenten voorkomen. Je kunt hierbij 

denken aan een thema als regionale 
veiligheid of maatregelen om woningbouw te 
versnellen in de gemeenten. Het deel wat het 
regionale programmacommissie schrijft 

wordt onderdeel van het Etten-Leurse 
verkiezingsprogramma. 

Sinds de fusie van de afdelingen tot D66 
West-Brabant hebben we de mogelijkheid om 

krachten te bundelen, dat doen we nu ook in 
een regionaal deel van het 
verkiezingsprogramma. We schrijven een 
regionaal deel om de afdelingen te 

ondersteunen waar nodig en om over 
regionale thema's afspraken te maken. 

Vanuit de gemeenten binnen de afdeling zijn 
vertegenwoordigers om mee te praten en 

input te leveren over de volgende thema's: 

 

• Laat veiligheid niet rechts liggen  

• Laat elk talent tot wasdom komen! 
• De omgevingsvisie: maak een 

samenhangend toekomstperspectief  

• De energietransitie en het gevaar van 
tweedeling 

• Een sociaalliberaal in het sociaal 

domein  
• Integratie en Inburgering 
• Wonen is wel zo belangrijk 
• De overheid is er voor jou 

 
Per thema komt er een kort regionaal stukje 
voor in het Etten-Leurse 

verkiezingsprogramma.  

In deze programmacommissie zitten nu alle 
fractievoorzitters van de gemeenten in D66 
West-Brabant, dus Heidi Vos voor Rucphen, 
Harm Emmen voor Roosendaal, Frits 

Harteveld voor Halderberge, Geert Wiers 
voor Moerdijk en Ron Dujardin voor Etten-
Leur. Vanuit het bestuur van de afdeling is 

Jurriën Cerneus coördinator van de 
commissie. Mocht jij het ook leuk vinden om 
mee te denken en invloed uit te oefenen, 

voel je dan uitgenodigd om mee te praten. Je 

kunt een email sturen naar 
jurrien.cerneus@gmail.com.  

De commissie denkt voor het zomerreces het 
proces te kunnen afronden, zodat er 

voldoende tijd is om het te verwerken in het 
Etten-Leurse verkiezingsprogramma. De 
uitkomsten worden natuurlijk met de leden 
gedeeld. 

 

met vriendelijk groet,  

 

Jurrien 
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’  
17-06-2021 (D66Af-224.210617) 

 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het de D66 fractie Etten-Leur’ welke 
op donderdag 17 juni 2021 zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur 
(D66AFR-224.210617). Inloop vanaf 19.00 uur, leden van fractie en 

bestuur gaan graag informeel met u in gesprek.  

Deze vergadering houden we weer live in onze locatie De Linde 
aan de Lambertusstraat.  

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 29 april 2021 

5. Komende raadscyclus  

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

a. Raadsvoorstel participatie sociaal Domein (Carola) 

b. Raadsvoorstel doorontwikkeling Werkplein West Brabant (Erik) 

c. Raadsvoorstel nota inburgering (Robert) 

d. Bespreking startnotie Wipakker (Carola) 

e  Bespreking startnotitie omgevingsvisie (Ron) 

f.  Voorstel vaststelling jaarrekening en jaarverslag (Piet-Ron) 

g. Raadsvoorstel zienswijze gemeenschappelijke regelingen  

h. Voorstel wijziging GR veiligheidsregio MWB en RAV  

i.  Voorstel vaststelling Kadernota (Ron-Carola) 

6. Verkiezingsprogramma stand van zaken. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting, met aansluitend drankje en bijpraten. 

 

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:fractie@d66etten-leur.nl


           

Editie Pagina Uitgave 

Juni 2021 5 4 

 

Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur”  
29-04-2021  (D66AFR-223.210429) 

 

1. Opening. 

Ron (VZ) opent om 19:30 uur en heet iedereen welkom. 

 

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

Er zijn geen mededelingen 

 

3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en 
leden.  

Er zijn enkele insprekers aangemeld een aanwezig bij deze 
vergadering. 

 

Scouting Etten-Leur 

Aanwezig Hans van Kilsdonk(Tarcisius), Kees Schelling( Paulus) en Rob 
van Peer(Lambertus). 

De scoutingverenigingen lopen goed, hebben veel leden en lopen zelfs 

tegen de grenzen aan vanwege de begeleiding. Er is dus veel animo 
voor deze vorm van jeugdwerk. 

De scoutingverenigingen maken zich zorgen over hun huisvesting en 
lopen vast in het overleg met de wethouder en ambtenaren. 

De huidige situatie is dat de Tarcisiusgroep aan de Vijfhuizenweg een 
huisvesting heeft waar een aantal zaken in onderhoud nog moeten 

gebeuren en graag wil men het gebouw verduurzamen. Hier loopt het 
bestuur steeds tegen een stroperige ambtenarij aan. Men wil graag het 
eigen beheer in handen nemen en dan ook de ruimte krijgen om het 

gebouw te exploiteren, maar dan moeten de zaken aan de voorkant 

goed geregeld zijn. Zo heeft men al zonnepanelen aangeschaft maar 
blijft het nu hangen op een toestemming van de gemeente, omdat 
anders de risico’s voor eigen rekening zijn zolang gebouw niet is 

overgedragen. 

 

Rob van Peer vertelt over de huidige huisvesting aan de 
Lambertusstraat. Hier zijn woningbouwplannen en het plan is samen 
met Stg. Jeugdland te verhuizen en inmiddels is bekend dat dit een 

locatie in het gebied Haansberg zal worden, een gebied waar later ook 
een nieuwe wijk gebouwd wordt. Ook hier verliepen de gesprekken niet 
altijd even soepel. Men wil graag medewerking verlenen aan de 
plannen van de gemeente en men hoopt dan ook straks met jeugdland 

een gezamenlijke locatie te krijgen. 

 

Kees Schelling vertelt over de huisvesting van de Paulusgroep aan de 
Kokkestraat. Deze huisvesting is echt oud en niet meer te verbeteren, 
nieuwbouw is dus nodig. Men wil dit graag op dezelfde plaats en ook 

hier is men bezorgd over de voortgang en de gevolgen. Ook daar wil 
men graag meedenken over de huisvesting en eigen beheer, maar dan 
moet er echt iets gebeuren.  

De drie stichtingen geven aan, dat er is toegezegd dat voor de zomer 
er een totaalplan zal worden voorgelegd aan de raad en men hoopt dat 

dit plan past in hun visie naar eigen beheer, maar wel in goede 
huisvesting en de ruimte om het financieel klaar te spelen. 

De drie groepen hebben alle drie hun eigenheid, waardoor fusie en/of 
samenvoeging wat hun betreft niet aan de orde is. 

Men is al 4,5 jaar in gesprek en wat hun betreft wordt het nu tijd 

knopen door te hakken en besluiten te nemen waar men verder mee 
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kan. Een zorgpunt is ook de afbouw van het werkvoorzieningsschap 
waardoor veel werk nu op de groepen zelf afkomt. 

Kortom, men wil graag snel helderheid over de plannen rond de 
huisvesting, het financiële plaatje en de ruimte die men krijgt om de 

gebouwen in eigen beheer te houden. Voor Lambertus en Paulus geldt 
dat er duidelijkheid over de nieuwe huisvesting moet komen en onder 
welke voorwaarden. 

De fractie van D66 neemt deze informatie mee en zal bewaken dat er 

ook daadwerkelijk stappen gezet worden.  

 

Ad Bax (plan nieuw casino/speelhal) 

Men heeft een plan om een nieuwe speelhal/casino te vestigen in het 

pand van Studio 76. Hiervoor moet wel de huidige verordening 
aangepast worden omdat er nu maar een aanbieder (Pierre de Jonge 
aan het busstation in het centrum)is. Hij wijst op de nieuwe wet in 

kader van kansspelen en daarbij de ruimte die is ontstaan. Wat hun 
plan betreft geeft hij aan dat de toegang op 18+ gezet is en dat de 
gemiddelde leeftijd rond de 46 jaar ligt. Men heeft een uitbetaling van 

86%. 

In de genoemde locatie zou men naast de speelhal ook ruimte willen 
bieden aan o.a. de Josjes als oefen en opslagruimte. Men kan verder 
zeker 20 arbeidsplaatsen invullen, waarvan men vooral lokale mensen 
zoekt. 

Hij vraagt aandacht als de nieuwe verordening in de raad komt en 

hoopt op ruimte zodat hij kan beschikken over de tweede vergunning. 

 
De D66 fractie dankt voor de informatie en neemt dit mee als het 
voorstel voorgelegd wordt en neemt dan ook een besluit hoe wij 

ertegenover staan. 

Ina Roelvink 

Vraagt aandacht om de zorgen rond de huisvesting van Centrum West 
(de Drempel) Ook hier verloopt het proces erg stroperig en worden er 
maar geen besluiten genomen. Ze vraagt de fractie hier ook op te 

letten. 

D66 fractie neemt dit mee en zal zo nodig vragen stellen als er voor de 
zomer geen voorstellen zijn. 

 

Robert Prins, geeft namens de fractie in algemeen aan dat ook hier 
weer voorbeelden zijn van slechte communicatie tussen de gemeente 

en verenigingen. 

 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 29 april 2021. 

Verslag van de vorige Vertel het D66 wordt zonder opmerkingen 

vastgesteld.  

 

5. Komende raadscyclus  

Participatie en communicatie voorstel voor een routeplanner 

Carola geeft in kort aan wat dit voorstel behelst, het gaat om een beter 
participatieproces en een betere communicatie. Er ligt nu een goed 
plan, dat uit de werkgroep participatie komt en D66 kan de ingezette 

lijn ondersteunen. Wel zullen wel goed de vinger aan de pols houden. 

 

Transitie visie Warmte 0,5 

Op zich kan D66 hiermee instemmen, echter wordt wel de ambitie 

gemist. Het lijkt erop, dat de gemeente inzet op het minimaal 
benodigde. Ook de ruimte voor nieuwe en andere alternatieven worden 
gemist. Erik zal dit ook inbrengen in de raad. 
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Uitbreiding Audit Comité 

Piet geeft aan, dat men het comité wil uitbreiden van 3 naar 5 leden. 
Hiermee kan het werk beter verdeeld worden en is ook gewaarborgd, 
dat de continuïteit gehandhaafd blijft. D66 is voor. 

 

Voor 2021 de precariobelasting niet te heffen. 

Juist vanwege de corona crisis wil de gemeente om de ondernemers in 

Etten-Leur een handje te helpen, de precariobelasting voor 2021 niet 
heffen. D66 kan met deze plannen instemmen. Piet zal nog wel even 
uitzoeken hoe het met de invorderingskosten zit en of die kosten terug 

te vorderen zijn. 

 

Voorstel Verkoop Van Goghkerk 

Een proces dat al een lange tijd loopt en waar de raad het zichzelf 

moeilijk maakt door steeds meer gedetailleerde eisen te stellen. Men 
zit dan erg op de stoel van de wethouder. Met het voorstel kan de kerk 
voor lange tijd behouden worden, de cultuur versterkt worden en 

mogelijk ook het toerisme een boost krijgen. Wel is D66 van mening, 
dat de subsidie niet 25 jaar vast staat, maar dat de afspraak moet zijn 
dat als de exploitatie goed verloopt de 

subsidie maar beneden bijgesteld kan 
worden. Dit conform de afspraken met 
o.a. verenigingen en de Nieuwe 
Nobelaer. Ook willen we de zekerheid 

van behoud van de kerk ook als de 
stichting failliet gaat. Erik zal dit punt 
namens D66 doen.  

 

Jaarverslag en jaarplan Handhaving. 

D66 onderschrijft de integraliteit van het verslag en het plan. Wel 
vragen we meer inzet bij handhaving openbaar gebied met name waar 
het om zwerfafval gaat en illegale bijplaatsingen. Ook de toenemende 

overlast van hondenpoep is een ergernis waar beter op gelet moet 
worden. Overigens wel begrip dat door de coronacrisis het afgelopen 
jaar de prioriteiten anders lagen. 

 

6. Thema bespreking  (Over verkiezingsprogramma):  

De aanwezige leden gaan met elkaar in gesprek over belangrijke 

onderwerpen die in het programma opgenomen gaan worden.  

Ina pleit voor een goed leesbaar programma. Ook zaken als ruimte 
voor verenigingen en saamhorigheid worden door haar genoemd. 

Sylvia geeft aan dat groen en natuur een belangrijke plek moeten 
hebben, vraagt aandacht voor beperken zwerfafval en ziet kansen in 
zelfwerkzaamheid. Ook eenzaamheid is een item waar aandacht voor 

moet zijn. 

Ander zaken die door leden worden genoemd, zijn voldoende 
betaalbare woningen, niet alleen voor alleenstaanden, maar ook kleine 
gezinnen. Ook gezondheid en preventie moeten terugkomen in het 

programma.  

 

7. Rondvraag. 

Ina vertelt even over het werk van de verkiezingscommissie en de 

komende stappen. 

 

Sylvia vraagt hoe de fractie kijkt naar het stuk over 
woningbouwplannen in het winkelcentrum nu er een nieuwe eigenaar 
is. 
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Wij wachten af wat de plannen zijn, maar vermoeden dat het vooral 
gaat om de leegstaande kantoren boven het winkelgedeelte en dat zou 
een mooie transitie zijn. 

 

8. Sluiting. 

Ron (VZ) sluit om 21:45 uur af en dankt iedereen voor de inzet. 

 

Denk aan het stemmen voor de lijsttrekker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de D66 fractie Etten-Leur doet regelmatig mee aan opruimacties. 

Samen houden we Etten-Leur leefbaar.  
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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, 14 
juni(kadernota), 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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