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De Voorzet
 

De tijd gaat snel, over 5 maanden zijn er weer raadsverkiezingen en 
mogen onze inwoners weer een nieuwe raad kiezen. De vier jaar zijn 
voorbij gevlogen. Voor deelnemende partijen ook weer een drukke tijd, 

de campagne (overigens wat ons betreft loopt de campagne altijd 
door) moet vorm gegeven worden, het programma gemaakt en de 
kieslijst moet worden samengesteld. 

 

Elke partij heeft zo zijn eigen procedures hierbij. Bij ons voert de Lijst 
Advies Commissie met de actief verkiesbare leden een gesprek en doen 

een advies aan de leden over de lijstvolgorde. Het zijn echter onze 
leden die uiteindelijk de definitieve lijstvolgorde bepalen via een 
schriftelijke/digitale stemming. Zo werkt dat in een democratische 

partij en dat is een groot goed. Spannende tijden dus voor de leden die 
een plek hoog op de lijst ambiëren en voor de lijsttrekker die natuurlijk 
graag een sterke lijst ziet om de verkiezingen in te gaan. Naast de 

direct actief verkiesbare leden zoeken we ook nog lijstduwers, zodat we 
met een grote lijst de verkiezingen in gaan. Een oproep dus aan de 
leden die zich niet actief verkiesbaar hebben gesteld, maar wel op de 
lijst te willen staan als lijstduwers, om te laten zien dat veel mensen 

geloven in onze partij. 

 

Het programma is in concept klaar, ook daar mogen de leden zich eind 
dit jaar over uitspreken tijdens een ledenvergadering. Dat geeft alle 
leden gelegenheid amendementen in te dienen en de inhoud mee te 

bepalen. Dat is de kracht van onze partij. Natuurlijk hebben we ook 
van de suggesties voor het programma van inwoners, verenigingen, 
organisaties etc. meegenomen en meegewogen in het voorliggende 

concept. De volgende uitdaging is om van het inhoudelijke programma 
een goed leesbaar verkort programma te maken, dat ook door mensen 
die de taal minder beheersen goed te begrijpen is. 

 
 

Zoals aangegeven zijn we ook druk bezig om de campagne naar de 
verkiezingen vorm te geven. We doen dat met een actief groepje 
leden, maar wil je meedoen en meedenken, dan ben je van harte 

welkom, meld je dan aan bij ondergetekende die de coördinatie heeft 
in onze gemeente. Meedoen kan door actief deel te nemen aan de 
commissie, maar ook door straks mee te helpen met folderen in de 

wijken, actief deel te nemen aan activiteiten rond de verkiezingen, door 
in ieder geval straks onze poster voor het raam te hangen en heb je 
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toevallig een mooie woonlocatie waar een bord in de tuin gezet kan 
worden? We houden ons graag aanbevolen. Meld het bij 
ondergetekende. 

 

Je ziet dat ook andere fracties/partijen inmiddels met hun campagne 

bezig zijn. Normaal zie je ze minder en/of hoor je ze weinig, maar 
ineens zijn ze er weer. Er worden taarten uitgedeeld aan verenigingen 
(waar ze als coalitiepartij ook verantwoordelijk zijn voor het 

verminderen van subsidie en verhogen van kosten voor diezelfde 
verenigingen, je moet maar wat goed willen maken), de ander zet 
borden op een rotonde en rijdt rond met een oude kever wat niet echt 
duurzaam is, weer een ander zet aan een kunstwerk een fiets vast, 

deels op een fietspad, wat veiligheid weer niet ten goede komt en 
sommigen worden wakker op de sociale media, waar wij en eerlijk is 
eerlijk Leefbaar altijd alert zijn en reageren en met inwoners in gesprek 

durven te gaan. Ja de verkiezingen komen eraan. 

Wat ons betreft spreken we graag over het slot van de campagne, 
want als politieke partij hoor je altijd zichtbaar te zijn, hoor je 
benaderbaar te zijn en ga je de gehele periode met inwoners, 
organisaties, verenigingen etc. in gesprek.  

Daarvan durf ik te zeggen dat we dat ook vol enthousiasme doen. We 

zijn actief op sociale media en op onze website, gaan waar mogelijk in 
gesprek met een ieder, ongeacht of ze op ons stemmen of niet, 
bezoeken we bijeenkomsten en praten daar met de mensen die het 

doen in onze gemeente: Onze ondernemers, verenigingen, vrijwilligers 

etc. Zijn we er altijd? Ja zoveel mogelijk, maar helaas kan het ook wel 
eens zijn dat door meerdere activiteiten het niet lukt. Maar weet dat 
wij altijd bereikbaar zijn, dat u welkom bent op onze “Vertel het de 

fractie D66 Etten-Leur”, u ons kunt bellen, mailen of schrijven.  

 

Bij ons hoeft u niet lang te wachten op een eerlijk antwoord. Eerlijk, 
want we kunnen het niet iedereen altijd naar de zin maken en soms 
verschillen we van mening, maar zijn nooit beroerd daarover met 

respect met een ieder in gesprek te gaan. 

We hopen dat onze inzet niet alleen van de afgelopen vier jaar, maar 

ook van de lange tijd dat we als D66 in Etten-Leur actief, zijn uw 
waardering kunnen krijgen en dat dat zich straks vertaalt in een mooie 
uitslag in maart, zodat we met een sterke fractie ons kunnen inzetten 

voor een sociaal, liberaal geluid in Etten-Leur, voor een toekomst 
gerichte gemeente, waar een ieder zich welkom voelt. Waar 
verenigingen in hun kracht gezet worden, waar we luisteren naar wat 

speelt in de gemeente en dat omzetten naar actie en beleid. Het woord 
is straks in maart aan u. 

Meedoen? Meld je aan als lid!  

https://d66.nl/lid-worden-van-d66  

 

Ron Dujardin 

 

Fractievoorzitter D66 Etten-Leur

  

https://d66.nl/lid-worden-van-d66
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’  
04-11-2021 (D66Af-226.211104) 

 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op donderdag 4 
november 2021 zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur (D66AFR-226.211104). In De 
Linde Lambertusstraat 7 Etten-Leur. Inloop vanaf 19.00 uur, leden van fractie en 
bestuur gaan graag informeel met u in gesprek. Insprekers krijgen altijd eerst de 
gelegenheid bij punt 3, maar zijn de hele vergadering welkom. Na afloop praten 
we graag informeel nog na. 

 

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 4 uw inbreng geven.) 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 16 september 2021(zie verderop) 

5. Terugblik op afgelopen raadscyclus (cyclus 2 november).  
Vanwege de begrotingsbehandeling verloopt de huidige raadscyclus iets anders dan 
gewend. 
In de raad debatteert zijn de volgende zaken besproken: 

• Gedachtewisseling, inzet mensen met afstand tot arbeidsmarkt in 

groenvoorziening. (Erik) 

• Grootschalige opwekking energie in Etten-Leur (Carola) 

• Voorstel aanpassing speelautomatenhal verordening (Robert) 

• Zienswijze 1e bestuursrapportage belastingsamenwerking West 

Brabant.(Piet) 

• Voorstel wijziging marktgelden verordening 2020, 2021 en 

legesverordening 2021. (Piet) 

• Voorstel invulling rekenkamerfunctie. (Ron) 

Raad besluit 8 november (met uitloop 9 november) 

• Begroting 2022 en herstelplan Etten-Leur (Ron/ Carola) 

5. Verkiezingen 2022, campagne, lijst en programma. 

6. Rondvraag. 

7. 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. 

 

  

file:///D:/Ron%20Dujardin/Documenten/D66/democrant/2021/verslagen%20en%20agenda's/fractie@d66etten-leur.nl
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur”  
16-09-2021 (D66Af-225.210916) 
 
1. Opening. 

Ron opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat we elkaar 
ook nu weer fysiek mogen treffen. Bijzonder welkom aan Jan van 
Ginneken en aan Cees van Rees (onze campagneleider voor West 

Brabant) 
 
2. Mededelingen (o.a. fractie en eventueel vanuit bestuur). 
Erik is vandaag afwezig wegens een andere afspraak, rest fractie is er. 

 
3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.  
Jan van Ginneken:  

Er wonen al jaren arbeidsmigranten in twee woningen. Het niveau van 
de bewoners daalt echter, de overlast neemt toe.  
Ron: blijven melden, bij de eigenaar en bij de gemeente, dat is het 

enige wat je kunt doen. Robert: kan er niet iets in de verordening 
aangepast worden, zodat mensen er langer wonen, want dan neemt de 
overlast waarschijnlijk ook af.  
Ron: daar kun je weinig aan doen, dat is wettelijk lastig te regelen. We 

kunnen wel het maximum aantal mensen per woning naar 4 
terugbrengen, maar dan moet er alternatieve huisvesting komen, 
bijvoorbeeld een hotelfunctie voor buitenlandse arbeiders. We houden 

het in de gaten 
 
4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 17 juni 2021. 

Komende raadscyclus (cyclus 4 oktober) 
a) Voorstel over transitievisie warmte:  

Er is een initiële versie naar de raad gestuurd, die nogal smal 
van opzet is. 
De raad heeft daar vragen over gesteld die geleid hebben tot een 

nieuwe '1.0' versie. Helaas zijn veel aangedragen punten niet in 
de nieuwe versie verwerkt. Zowel D66 als GroenLinks vinden 
deze visie te weinig ambitieus. Er wordt gekeken naar welke 

wijken eerst aangepakt kunnen worden. Een wijk als De Keen 
heeft capaciteitsproblemen met het elektriciteitsnet dus zal later 
moeten.  
 

b) Raadsvoorstel over toeristenbelasting. 
Toeristenbelasting staat al jaren op de agenda. De discussie 
draait steeds om de bestemming van eventuele inkomsten, en 

de vraag of arbeidsmigranten die tijdelijk gehuisvest worden ook 
toeristenbelasting zouden moeten betalen. D66 is wel voor de 
toeristenbelasting, maar het moet wel een 

ondernemersvriendelijk systeem worden en het geld moet  
bestemd zijn voor promotie en bevordering van het toerisme. 
 
c) Definitieve verklaring van geen bedenkingen windpark 

Groene Dijk. 
Er staan nu 3 windmolens, dit moeten er 4 worden. 
Omwonenden zijn akkoord, de raad was al akkoord, al moet er 

nogmaals beslist worden, omdat er nog andere bezwaren 
ingebracht werden. Is een hamerstuk 
 

d) Startnotitie herontwikkeling Spoorlaan 19 
Pand is voormalige school waar nu o.a. een podotherapeut zit. 
De koper is Maas-Jacobs, idee is om er 32 koopappartementen 
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van maximaal €250.000 te realiseren. Er wordt nu de procedure 
gestart om een plan te maken, waarbij in principe allereerst 
overlegd wordt met de omwonenden. 

 
e) Besluit rond geheimhouding verkoopprijs Fri-Jado terrein 
n.a.v. WOB verzoek. 

Vanwege een WOB verzoek is de vraag, of de raad de 
geheimhouding wil bewaren op de aankoopprijs. De fractie is bij 
meerderheid van mening dat dit niet meer hoeft. 

 
f) Startnotitie routekaart tijdelijke woningen ALWEL. 
Op het terrein van Doremi aan de Tamboerijn wil men 19-20 
tijdelijke woningen bouwen voor mensen die met spoed 

woningruimte zoeken. Men gaat eerst met de routekaart aan de 
slag waarbij de buurt eerst betrokken wordt. De tijdelijkheid zit 
op twee punten: de levensduur van de tiny houses wordt op 15 

jaar gesteld, en mensen mogen er maximaal 2 jaar wonen. 
Huisvesting heeft uiteraard geen gevolgen voor de plek op de 
wachtlijst voor definitieve woonruimte, men wordt geacht binnen 

twee jaar naar andere woonruimte door te stromen. 
 
5. Verkiezingsprogramma stand van zaken. 
Inmiddels is versie 3.0 af, daarmee is het concept gereed. Er wordt nog 

een taalkundige slag gemaakt en daarna zal deze in 
november/december aan de leden worden aangeboden ter 
goedkeuring. Van dit programma, dat vooral bedoeld is voor inzet de 

komende vier jaar en de onderhandelingen voor het college en/of 
raadsprogramma, zal nog een korte populaire versie gemaakt gaan 
worden. Hiervoor zoeken we professionele hulp. 

 
Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor de eindcampagne tot 
de verkiezingen, immers we voeren natuurlijk de hele periode 

campagne door zichtbaar te zijn, bezoeken af te leggen, deze 
bijeenkomsten en onze inzet in de raad. 
Goede ideeën zijn welkom en we hopen op een grote groep leden die 

bereid is te helpen met bijvoorbeeld het flyeren in de wijken, dat al 
onze leden bereid zijn de posters voor de ramen te hangen en roepen 
ook leden op, die een goede plek hebben, bijvoorbeeld een tuin hebben 

waar een prima bord kan staan, zich te melden. 
 
6. Rondvraag. 

Jan: vraag: het voormalige pand van de Rabobank staat nog steeds 
leeg?  
Ron: De vorige eigenaar is failliet, de vraag is wat er nu gaat gebeuren, 
dat is nog niet bekend. We hopen eigenlijk dat er een nieuwe partij 

komt, die op die plaats woningen gaat realiseren. 
 
Emma verteld nog kort de perikelen rond de aanleg van een uitrit bij 

hun huis, de procedure verdiend geen schoonheidsprijs. 
 
Zoals gewoonlijk sluiten we af met een drankje en gezellig napraten 

met dank aan de gastvrijheid van het personeel van De Linde.  
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Vergaderdata 2021 
 

Vertel het D66 Etten-Leur  

(aanvang: 19:30 uur, inloop 19:00 uur) 
 

Donderdag 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. 

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

 

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

 

 

 

 

 

Leden vergadering 3 november 
 

Woensdag 3 november is er een Algemene Leden Vergadering 

van de afdeling West-Brabant. Op de agenda staat goedkeuring 

van de begroting en de presentatie van de actief verkiesbare 
leden op de diverse lijsten. 

 

Uw mogelijkheid hen vragen te stellen en indien nog niet zo 

bekend hen beter te leren kennen. 
 

Uitnodiging komt via het bestuur inclusief stukken en agenda. 

 

Adres Trefpunt meer Moerdijk, Kristallaan 25c te Zevenbergen  

mailto:ron.dujardin@d66etten-leur.nl
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Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
Raad luistert (Voorlopig alleen online): 

1 november (begroting), 22 november 2021. 

beluisteren via de LIVE-knop op https://etten-leur.notubiz.nl 

 

Raad Debatteert: 

1 november (begroting), 6 december 2021 
 

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. 

 

 

Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 

 

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: Publiekshal Stadskantoor 
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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 voorzitter@d66west-brabant.nl  Voorzitter 

Eva van Engelenhoven 06 53234208 secretaris@d66west-brabant.nl  Secretaris 

Alja Wiers 0168 464979 penningmeester@d66west-brabant.nl  Penningmeester 

Cees van Rees 06 53319052 campagne@d66west-brabant.nl   Campagne 

Ina Roelvink 06 2086 9870 leden@d66west-brabant.nl  Ledencontact 

Stefan Dekkers 06 10800017 communicatie@d66west-brabant.nl  Communicatie 

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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