Wat een eer om lijsttrekker van D66 te mogen zijn voor de komende
gemeenteraadverkiezingen.
Dank voor jullie vertrouwen.
De komende jaren nemen we in Etten-Leur belangrijke besluiten over:
•
Woningbouw
•
Energietransitie
•
Zorg en Welzijn
Het D66 geluid hierin is erg nodig.
Carola Groenen

Wij als D66 Etten-Leur zijn er ook voor jou als D66 lid, om jouw verhaal te horen en waar je
je politieke ambities kwijt kunt.
Wij zullen je binnenkort telefonisch benaderen om van jou te horen hoe:
1.
2.
3.

Je de communicatie ervaart en welke ideeën voor verbetering jij hebt
Welke behoefte en ideeën jij hebt betreft de inbreng van D66 leden
Welke behoefte en ideeën jij hebt betreft ruimte voor politieke ambities
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De Voorzet
Als de Democrant uitkomt is de
zomervakantie voor de meesten van ons
weer achter de rug. Een bijzondere vakantie,
we mogen weer naar het buitenland, maar
wel met de nodige maatregelen en dan is het
te hopen, dat er weer niet een stijging komt
van het aantal besmettingen als iedereen
terug komt van oorden waar Corona nog
volop heerst. Laten we hopen dat we een
vrijer najaar tegemoet gaan, waar stap voor
stap de laatste maatregelen eraf kunnen,
omdat we verstandig blijven, ons aan de
regels houden en ons massaal laten inenten.
Nu is de zomertijd altijd al een periode
waarin niet zoveel gebeurt en waar soms
politici hun podium proberen te pakken. Zo
ook Leefbaar met Clasien, die vinden dat
kunst in de wijk verspilling van geld is en wat
hun betreft moet het geld aan andere zaken
of aan een combi kunst met speeltoestel
worden besteed. Dat laatste is natuurlijk
altijd een mooi doel, als we kunst zodanig
maken dat het een uitdaging voor onze
kinderen is om er te spelen. Maar wel dient
dat dan veilig te kunnen. Overigens is dat al
toegepast in Etten-Leur dus niets nieuws
onder de zon. Tevens vergeet Leefbaar dat
het geld voor het kunstpotje geoormerkt is,
immers per verkochte bouwgrond is een klein
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bedrag gereserveerd om met kunst in de wijk
de wijken op te fleuren. Prima uitgangspunt
en wijkbewoners worden ook betrokken bij
de keuze van het kunstwerk.
Dus een aanval op de kunstwerken is ook
een aanval op betrokken kunstzinnige
inwoners van die wijk. Natuurlijk over smaak
valt altijd te twisten, de een vindt iets mooi
de ander vindt het lelijk. Maar verfraaiing
van de
wijken met
kunst
draagt
weldegelijk
bij aan
leefbaarheid
en aan
opwekken
van
interesse
voor kunst.
Ik bepleit dan ook graag een kunstroute door
Etten-Leur, een route op de fiets en om
lopend af te leggen langs alle
kunstvoorwerpen die Etten-Leur rijk is. Ik
denk dat veel mensen verbaasd zullen zijn
over de soms mooie dingen die gecreëerd
zijn.
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Een ander nieuwsfeit is, dat mensen
reageren op de bouwplannen voor de
komende jaren. Zowel in de Haansberg, als
in het gebied Lage Vaartkant zijn mensen
actief geworden. Dat is goed en ook de
bedoeling, want raad en college willen graag
zo ruim mogelijk de meningen horen over het
hoe en wat en misschien ook wel waar
woningbouw en infrastructuur plaatsvindt. Ik
las dat sommige mensen zich overvallen
voelen, dat is vreemd, immers we praten al
een tijdje over dit soort plannen, maar geeft
wel aan dat niet iedereen de politiek op de
voet volgt.
Maar ter geruststelling alles is nog open, op
het feit na, dat we nog flink moeten bouwen
om in de behoefte van woningen in EttenLeur en de regio te voorzien. Dat laatste
overigens samen met de andere gemeenten
in West Brabant. Het is een
gemeenschappelijke opgave en egoïsme
zoals “waarom bouwen we niet alleen voor
Etten-Leurenaren” past hier mijn inziens
totaal niet. Iedereen heeft recht op wonen en
er zijn geen dichte grenzen!
Toch heb ik wel al een paar zaken gelezen
die zeker van belang zijn en die we als fractie
in ieder geval mee zullen nemen in onze
inzet.
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Zo vragen de belanghebbenden in het gebied
Haansberg zich af, of de randweg, geen
rondweg moet zijn, die wat verder komt te
liggen en aan gaat sluiten op de laatste bocht
richting Westpolderplas, zodat bestaande
woningen en bijvoorbeeld stal ’t Sander geen

last zullen hebben van die randweg. Prima
gedachte, waarbij wij ook van mening zijn te
kijken naar aansluiting van infrastructuur
richting Zevenbergen en Prinsenbeek. Bij de
laatste plaats denkt men ook aan een weg
om het dorp heen met een nieuwe
aansluiting op de A16. Daarop zou wat ons
betreft dan ook de rondweg noord moeten
aansluiten. Goed dus met elkaar naar de
beste oplossing te zoeken, die ervoor zorgt
dat doorgaand verkeer en verkeer vanuit de
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wijk naar de rijkswegen op de juiste plek
komt te liggen.
Ook met betrekking tot het bebouwen van
het gebied Lage Bremberg hebben we nog
wel enige zorgen, dit beekdal is nodig voor
wateropvang en heeft natuur historische
waarden, die moeten we niet vernielen.
Misschien moeten we alleen de strook langs
de Lage Vaartkant bebouwen en wat meer
woningen in het gebied Haansberg
realiseren. Ook wat meer hoogbouw (zowel
op de nog te ontwikkelen binnenstedelijke
gebieden als de nieuwe wijken)zou een
oplossing kunnen zijn, want dan is minder
grond nodig voor meer woningen, precies
wat we nodig hebben.
Kortom er valt nog veel te sleutelen aan de
plannen om ze op de juiste wijze uit te
voeren. Een ding staat voor ons wel vast. We
hebben de woningen nodig en we moeten
bouwen voor de woningen waar we de
behoefte aan hebben, goed gevarieerd om de
wachtlijsten kleiner te maken en iedereen
een kans te geven op een woning. En
uiteraard gezonde groene leefbare wijken.
Misschien deels autovrij?
Er staat dus nog veel te gebeuren dit najaar,
belangrijke toekomstige besluiten, waarbij
we niet bang moeten zijn wat verder te
kijken dan deze raadsperiode. Een begroting
straks die wat D66 betreft, meer ambitie
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mag tonen. Ook de toeristenbelasting staat
weer op de agenda en de transitienota
warmte, waar het gaat om energiebesparing
en verduurzamen van onze woningen.
Genoeg om met ons in gesprek te gaan, we
nodigen u uit, nee we dagen u uit om ons te
voeden met uw mening. Wij zijn er immers
voor de inwoners van Etten-Leur om
verstandige besluiten te nemen voor de
toekomst, voor een leefbaar Etten-Leur, met
veel voorzieningen voor jong en oud,
innovatief en uitdagend. Doet u mee?
Tenslotte dit najaar kunnen de leden van
Etten-Leur zich kandidaat stellen voor de lijst
voor de verkiezingen van maart 2022. Een
oproep aan de leden om zich ook verkiesbaar
te stellen, of het nu voor een hoge plaats op
de lijst is, of meer als lijstduwer.
En nog geen lid, maar twijfel je of wil je wel
graag lid wil worden? Neem die stap, neem
contact op laat je informeren en help ons
samen een sociaal liberaal geluid in EttenLeur te laten horen.
Ron Dujardin
Fractievoorzitter D66 Etten-Leur.
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Interview Carola en Ron in BN DeStem
'Je moet soms tegen de stroom inroeien'
Interview Carola Groenen en Ron Dujardin
Zes keer was Ron Dujardin lijsttrekker voor
D66 in Etten-Leur. Nu zet hij een stap opzij:
Carola Groenen trekt de kar bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
NICOLE FROELING
CAROLA GROENEN NEEMT BIJ D66 HET
STOKJE OVER VAN RON DUJARDIN. ,,HET
LIEFST HEB JE EEN GEZONDE MIX VAN
MENSEN AAN DE KNOPPEN.'' FOTO PETER
VAN TRIJEN/PIX4PROFS PETER VAN
TRIJEN/PIX4PROFS
'Politiek is te belangrijk om alleen aan
mannen over te laten', citeert Groenen D66icoon Els Borst op haar website. ,,De politiek
moet een afspiegeling zijn van de
maatschappij. En daarvoor kan deze
gemeenteraad nog wel wat vrouwen
gebruiken."
Het voelde logisch om lijsttrekker te willen
worden, zegt ze. ,,Voor mij persoonlijk een
voor de hand liggende stap na het
raadslidmaatschap. En ik denk oprecht dat
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vrouwelijk leiderschap iets toevoegt, dat
speelt ook mee. Een debat gedijt bij een mix
van verschillende soorten mensen." De leden
gaven Groenen deze maand het vertrouwen
om de leiding op zich te nemen.
Dujardin, die beschikbaar blijft als raadslid,
knikt. ,,Elk individu is anders, maar over het
algemeen zien mannen en vrouwen dingen
net anders. Zoals ook ouderen en jongeren
de wereld anders zien. Het liefst heb je een
gezonde mix van mensen aan de knoppen,
zodat je een breed perspectief houdt." Dus
vindt hij het prima om een stap opzij te
zetten voor wat 'vrouwelijk leiderschap'. ,,Er
zit genoeg talent in de partij om het stokje
door te geven. En ik ben al zo lang
lijsttrekker: het is goed om te laten zien dat
D66 meer is dan Ron Dujardin."
Wat D66 dan is? 'Sociaal-liberalisme', vat
Dujardin samen. ,,Liberaal: wij staan voor
vrijheid. Voor het idee dat iedereen dezelfde
kansen moet krijgen, ongeacht wie je bent.
Dat iedereen eigen keuzes kan maken."
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Waar het sociale dan in zit? ,,Waar de VVD
liberalisme vooral benadert vanuit
economische inslag - de markt lost dingen
op, de overheid hoeft niet veel te investeren
in kansengelijkheid - denken wij dat er wel
een bepaald vangnet nodig is." Sommige
zaken waar geen verdienmodel achter zit,
zoals onderwijs en cultuur, zijn onmisbaar
om iedereen dezelfde kansen te bieden.
Groenen: ,,Die moet je dus bewaken en
versterken. Ook als dat geld kost."
Maar ja: hoeveel invloed heeft de raad in
Etten-Leur daar nou op? ,,Het is voor een
gemeente een lange weg om beleid helemáál
te bepalen'', geeft ze toe. ,,Wel kun je
accenten leggen, kaders stellen of
verschuiven. Zeker nu de
verantwoordelijkheid voor taken als de
jeugdzorg bij gemeenten ligt." Dat biedt
kansen voor lokale keuzes.
De kloof
Ze noemt de eerste motie die ze als raadslid
indiende: over het project Kansrijke Start.
Dat gaat ervanuit dat de eerste duizend
dagen in je leven bepalend zijn voor je
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gezondheid, ook jaren later nog. ,,Binnen dat
project werken gemeenten samen met
bijvoorbeeld verloskundigen en GGD om
gezinnen die extra ondersteuning kunnen
gebruiken snel in beeld te krijgen en dat te
bieden. Zo voorkom je dat kinderen een
slechte start maken (bijvoorbeeld door
slechte voeding of sigarettenrook, red.). Bij
zo'n project zijn er gemeenten die voorop
lopen en anderen die afwachten. Als raadslid
kun je het niet eigenhandig uitvoeren, maar
je kunt het wel op de agenda zetten en zo
een verschil maken."
Hoe je inwoners vervolgens laat wéten wat je
doet? Dat is lastig. Het maatschappelijk
debat verhardt, de kloof tussen politiek en
andere inwoners wil niet echt slinken. ,,Je
komt alleen tot goede ideeën als je
respectvol en op inhoud discussieert. De
politiek heeft daar een voorbeeldfunctie in,
vinden wij. Daar zijn we niet uniek in: de
raad in Etten-Leur is er achter de schermen
druk mee bezig. Meer partijen besteden veel
aandacht aan een goede inhoudelijke
discussie met elkaar en met inwoners."
Toch stuiten alle goede bedoelingen
regelmatig op harde kort-door-de-bocht
reacties op sociale media. Of op een gebrek
aan aandacht voor nuance en inhoud. ,,Juist
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omdat een respectvol debat niet meer
vanzelfsprekend is, kost het extra energie
om er zelf aan vast te houden. Je roeit soms
tegen de stroom in. En het kan frustrerend
zijn als je met je afgewogen verhaal de krant
niet haalt omdat het blijkbaar niet 'scoort',
terwijl de harde uithaal van een ander wel
aandacht krijgt. Uiteindelijk moeten wij het
wel van lokale media hebben om ons verhaal
over te brengen op kiezers. Er zijn niet veel
mensen die zelf naar zo'n vergadering
luisteren."

Dujardin en Groenen zien wel mogelijkheden
om de banden met inwoners zelf aan te
halen. Als het aan hun ligt, steekt de
gemeente nog veel meer energie in direct
contact met inwoners. Een ontwikkeling die
al in gang is gezet. Meer ondersteuning voor
ideeën vanuit de wijken, meer vroeg overleg
over ontwikkelingen. ,,En waarom
vergaderen we nooit in de wijken?" vraagt
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Dujardin zich af. ,,Als mensen nu willen
vertellen hoe zij tegen voorstellen aan kijken
moeten ze naar ons toe komen. Het zou toch
logisch zijn als wij mensen juist opzoeken,
zodat ze kunnen laten zíen wat ze bedoelen?"
Paspoort
Carola Groenen werd geboren in Rijen
(1965). Ze werkte kort bij een medisch
kinderdagverblijf voordat ze als
verloskundige aan de slag ging. Groenen is
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen en werkt als
interimmanager en adviseur voor
organisaties in de geboortezorg. Sinds 2018
is zij D66-raadslid in Etten-Leur, waar ze
sinds 1992 woont. Ze heeft drie dochters.
Ron Dujardin werd geboren in Den Haag
(1957) en groeide op in Rijswijk; sinds '86
woont hij in Etten-Leur. Hij werkte even als
leraar en vervulde daarna verschillende
functies bij de Onderwijsinspectie. In 1996
werd hij daarnaast raadslid voor D66 in
Etten-Leur. In '98, '02, '06, '10, '14 en '18
was hij lijsttrekker, van 2014 tot 2018
wethouder. Dujardin is voorzitter van
handbalvereniging Internos. Hij is getrouwd
en heeft twee kinderen.
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’
16-09-2021 (D66Af-225.210916)
Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op
donderdag 16 september 2021 zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur
(D66AFR-225.210916).
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. Houd wel de mail in de gaten, mogelijk dat de locatie
nog wijzigt.
We beginnen met een openbaar spreekuur voor de inwoners.
Aansluitend vindt het fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor
iedereen toegankelijk is.
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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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 17 juni 2021.
5.
Komende raadscyclus (cyclus 4 oktober)
a) Voorstel over transitievisie warmte
b) Raadsvoorstel over toeristenbelasting.
c) Definitieve verklaring van geen bedenkingen windpark
Groene Dijk.
d) Startnotitie herontwikkeling spoorlaan 19
e) Besluit rond geheimhouding verkoopprijs Fri-Jado terrein
nav WOB verzoek.
f) Startnotitie routekaart tijdelijke woningen ALWEL.
6.
Verkiezingsprogramma stand van zaken.
7.
Rondvraag.
8.
Sluiting, met aansluitend drankje en bijpraten.
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur”
17-06-2021 (D66Af-224.210617)
1.
Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom, het is fijn dat we deze keer weer
live met elkaar om de tafel te zitten. Hopelijk blijft dit zo.
2.
Mededelingen (o.a. fractie en eventueel vanuit bestuur).
De raadsvergadering van maandag 5 juli begint een half uur later
vanwege de voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal.
3.
Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.
Emma: informatievoorziening over vergunningen e.d. rammelt aan alle
kanten. Informatie is niet terug te vinden, door bijvoorbeeld circulaire
verwijzingen. Bezwaartermijn afgegeven vergunningen is 6 weken,
maar publicatie is in de regel pas anderhalve week na afgeven, dus in
de praktijk is er veel minder tijd om een bezwaar in te dienen. Ook de
nu geldende APV is niet terug te vinden.
Fractie: We gaan dit verder uitzoeken
Erik/Sylvia: Heemkundekring heeft een WOB verzoek moeten doen om
informatie van de gemeente los te krijgen, over de verkoop van het
Fri-Jado/Tomado pand. Daar is nog steeds niet op gereageerd volgens
de Heemkundekring. Hoe zit dat?
Fractie: Dat is niet bekend, moeten we navragen.
Sylvia: maaibeleid, dat er minder gemaaid wordt prima, maar sommige
stukken, zoals bij bankjes wordt slecht gemaaid.
Editie
September 2021

Emma: maaien struiken, om 7 uur ’s ochtends tussen de huizen, 82 dB
in huis gemeten. En het resultaat is lelijk. Kunnen ze niet om 7 uur
verder van de woningen beginnen en pas later op de dag tussen de
huizen aan het werk?
Jurriën: Uitbreiding Lidl, wie is aan zet?
Ron: Lidl zit nu nog in de fase dat men met de buurt praat, daarna is
de gemeente pas aan zet. Of het langs de gemeenteraad moet is
afhankelijk van of er bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging nodig
is en het resultaat van het overleg met de buurt.
Ron: Het restaurant Hoge Neer is gesloten en verkocht door de familie
Fikke. In het artikel in de krant daarover wordt gesproken over
woningbouw op die locatie, maar locatie is volgens ons totaal
ongeschikt voor woningbouw. We gaan vragen stellen aan het college.
4.
Verslag “Vertel het de D66fractie” van 18 maart 2021
Geen opmerkingen en daarmee is het verslag met dank aan
samensteller vastgesteld.
5.
Komende raadscyclus
Ron: raadscyclus maandag raad debatteert, dinsdag ook, verbonden
partijen, plus Veiligheidsregio.
28 juni om 5 uur Raad besluit (deel 1) ipv Raad debatteert. Live in het
gemeentehuis, algemene beschouwingen kadernota 1e en 2e termijn,
5 juli + 6 juli Raad Besluit vaststellen kadernota tenzij die de 28e al is
vastgesteld.
Pagina
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a. Raadsvoorstel participatie sociaal Domein (Carola)
Dit is een vervolg op een motie. Betrekken inwoners blijft lastig. Ligt
niet aan de manier waarop het beschreven is, maar aan de manier
waarop het uitgevoerd wordt. Die boodschap geven we mee.

de richtingen die men nu gaat bespreken met alle betrokkenen en
iedereen die belangstelling heeft. We gaan dit proces goed volgen, met
name of er goed geluisterd wordt . D66 vindt efficiënt grondgebruik
van belang en een goede balans met groen en een veilige
woonomgeving.

b. Raadsvoorstel doorontwikkeling Werkplein West Brabant (Erik)
Na 5 jaar is er een visie ontwikkeld. Grote lijn is vertrouwen hebben in
de mensen in plaats van wantrouwen en sturen, meer luisteren naar de
mensen. Het Werkplein is qua taken ook flink uitgebreid de afgelopen
jaren. Men is op de goede weg, maar monitoren blijft nodig.

f. Raadsvoorstel vaststelling jaarrekening en jaarverslag (Piet-Ron)
De jaarrekening is positief, er zijn niet veel opmerkingen over te
maken, wel over de bestemming van het positief resultaat zoals de
meeropbrengst van het ophalen van huisvuil, dat geld moet volgens
ons terug naar de inwoners in een lager tarief of in een betere
serviceverlening.

c. Raadsvoorstel nota inburgering (Robert)
Gaat pas 1 januari 2022 in, is 6 maanden vertraagd. Sommige eisen
worden iets aangescherpt zoals taalbeheersing. Gemeente regelt en
begeleidt de eerste 6 maanden, de kosten komen later wel ten laste
van de inburgeraar. Werkplein begeleidt de inburgeraar naar werk.

g. Raadsvoorstel zienswijze gemeenschappelijke regelingen (Allen)
Tendens is, dat het er beter uitziet bij veel regelingen, er wordt steeds
beter gewerkt conform de uitgangspunten van de nota verbonden
partijen en men probeert goed te bezuinigen waar dat kan.

d. Bespreking startnotie Wipakker (Carola)
Er komt woningbouw, er is een routekaart gemaakt hoe het proces
wordt ingericht en er worden kaders gesteld. De buurt praat binnen die
kaders mee, D66 vindt dat je daarbij vooral de ruimte moet geven aan
een goed overleg en inbreng uit de buurt.
e Bespreking startnotitie omgevingsvisie (Ron)
Etten-Leur gaat meer woningen bouwen zowel aan de Haansberg als
Lage Vaartkant, maar ook betere infrastructuur zoals noordelijke en
Oostelijke rondweg, en mogelijk een zuidelijke rondweg richting
rotonde Rijsbergseweg vanaf het verlengde van de Oostpoort. Het zijn
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h. Raadsvoorstel wijziging GR veiligheidsregio MWB en RAV
Betreft aanpassing aan nieuwe regio uitgangspunten en wettelijke
zaken. We gaan akkoord.
i. Raadsvoorstel vaststelling Kadernota (Ron-Carola)
Collega heeft goed op de winkel gepast, maar is niet ambitieus. Men
reageert, in plaats van te regeren. Er zijn te weinig ambities, men is
tevreden met een 6 en gaat niet voor de 7 of 8.
De komende 4 jaar komen er taken bij zoals omgevingswet en klimaat,
dus we pleiten voor een 4e wethouder volgend jaar. Dat is nodig om
meer ambitie te tonen , meer zaken efficiënt en innovatief op te
pakken en echt nieuw beleid te ontwikkelen.
Pagina
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Bij plannen zoals woningbouw is het geld vaak leidend, in plaats van
wat er nodig is. Met betrekking tot de toeristenbelasting willen we dat
als die ingevoerd wordt, er achteraf geïnd wordt en niet vooraf op basis
van prognoses. Bovendien moet dat geld ten gunste komen van het
toerisme en niet in de algemene middelen gestort worden.
Preventie: jeugdwerker mag niet wegbezuinigd worden. Het
onverwachte overschot over 2020 komt niet doordat er is
doorgeschoven.
Afvalstoffenheffing heeft een meevaller van 1,3 miljoen, dat strookt
niet met het verhaal dat het vorig jaar zoveel duurder moest worden.
Huishoudens hebben nu blijkbaar grofweg 100 euro te veel betaald.
Het geld wordt weliswaar in de egalisatiereserve gestort, maar we
hadden wel gezegd dat de afvalstoffenheffing alleen kostendekkend
moest zijn. Wij vinden dat er in 2022 dus echt geen stijging van
afvalstoffenheffing mag zijn.
6.
Verkiezingsprogramma stand van zaken.
De fractie is met een paar leden druk bezig met het schrijven van het
programma. Dit willen ze in concept in september klaar hebben. Er
wordt aan een compact programma op hoofdlijnen gewerkt.
7.
Rondvraag.
Emma: verkiezingen lijsttrekker lopen, grofweg helft leden heeft
gestemd. Voor activiteiten, bijvoorbeeld in de zomer of als iemand
geen campagnekleding heeft, hebben we witte veiligheidsvestjes met
logo besteld.
Nikita: ik ben ook lid ben van de JD, JD start opleidingstraject ‘in elke
raad een Jonge Democraat”. Nikita heeft zich ingeschreven
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Redactie: Nikita kwam in Den Haag onze landelijk politiek leider tegen.
8.

Sluiting, met aansluitend drankje en bijpraten.

Ron Dujardin
Fractievoorzitter.
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Vergaderdata 2021
Vertel het D66 Etten-Leur
(aanvang: 19:30 uur, inloop 19:00 uur)
Donderdag 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.

Ook D66 Etten-Leur is weer van de partij. Meld je
aan bij ron.dujardin@d66etten-leur.nl

Locatie: wijkgebouw De Linde, Lambertusstraat 7, Etten-Leur
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Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)

Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur)

Raad luistert (Voorlopig alleen online):
6 september, 18 oktober, 1 november (begroting), 22 november
2021.
beluisteren via de LIVE-knop op https://etten-leur.notubiz.nl

4 oktober, 8 november (begroting), 15 november (reserve
begroting), 20 december 2021.

Raad Debatteert:
20 september, 1 november (begroting), 6 december 2021

Deze data onder voorbehoud, indien in de raad debatteert
alle stukken doorschuiven naar de aansluitende hamerraad
kan een raadsvergadering vervallen.

Locatie: Publiekshal Stadskantoor
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: Publiekshal Stadskantoor
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Contactgegevens
Bestuur
Emma Laurijssens
Eva van Engelenhoven
Alja Wiers
Cees van Rees
Ina Roelvink
Stefan Dekkers

06 43981937
06 53234208
0168 464979
06 53319052
06 2086 9870
06 10800017

D66 afdeling Etten-Leur

voorzitter@d66west-brabant.nl
secretaris@d66west-brabant.nl
penningmeester@d66west-brabant.nl
campagne@d66west-brabant.nl
leden@d66west-brabant.nl
communicatie@d66west-brabant.nl

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Campagne
Ledencontact
Communicatie

Postadres afdeling
Bazuinlaan 93
4876 AD Etten-Leur
secretaris@d66west-brabant.nl

Website afdeling:

https://westbrabant.d66.nl/

Bankrekening :

NL19 RABO 0113573812

Raadsleden en burgerleden D66 Etten-Leur
D66 Etten-Leur vind u op de volgende sociale media:
Ron Dujardin
Carola Groenen
Robert Prins
Piet Freijee
Erik Vissers

06-21853490
06-43832565
06-24859652
06-12876029
06 53701663

Fractie D66 Etten-Leur
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ron.dujardin@d66etten-leur.nl
carola.groenen@d66etten-leur.nl
robert.prins@d66etten-leur.nl
piet.freijee@d66etten-leur.nl
erik.vissers@d66etten-leur.nl

Fractievoorzitter
Raadslid
burgerlid
burgerlid
burgerlid

Facebook:
Twitter :
Instagram :
Website :

https://www.facebook.com/d66ettenleurpag
https://twitter.com/D66EttenLeur
https://instagram.com/d66ettenleur
https://ettenleur.d66.nl

Postadres fractie :
Schuttershof 58
4871 LL Etten-Leur
fractie@d66etten-leur.nl
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