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De Voorzet  
Het jaar is al weer haast voorbij en ook deze raadsperiode loopt naar 
zijn einde. Een mooi moment om even terug te blikken en om stil te 
staan bij de actualiteit. 

Als we terug kijken naar de 

afgelopen raadsperiode, dan zie ik 
dat onze fractie constructief, 
pragmatisch en realistisch onze 
sociaal liberale standpunten naar 

voren heeft gebracht. Wat dat 
betreft complimenten voor collega 
raadslid Carola Groenen en onze 

burgerleden Robert Prins, Piet 
Freijee en Erik Vissers. Samen 
hebben wij ons best gedaan goed te 

kijken naar het belang van de inwoners, verenigingen, ondernemers en 
het onderwijs in Etten-Leur.  
Ook dank aan onze trouwe bezoekers van “Vertel het de D66 fractie 
Etten-Leur”, en aan Nikita van Dieën die als trouw steunfractielid ons 

ondersteunt met een frisse blik. 

 

Als we dan terug kijken op de afgelopen raadsperiode dan kunnen we 
stellen, dat ons college deze periode niet heeft uitgeblonken in ambitie. 
Men blijft tot het laatst toe gaan voor een zesje waar wat ons betreft 

een 7 of 8 meer op z’n plaats zou zijn.  
Ook wat communicatie betreft, valt er nog steeds veel te verbeteren. 
Dat geldt zowel naar de raad toe als naar onze inwoners en 

verenigingen etc. Te vaak zien wij brieven, of horen wij mensen aan, 

die ontevreden zijn over de wijze van communicatie en dat is geen 
goede zaak. 

 

Zorgelijk is ook, dat men het probleem van zwerfafval maar niet onder 
controle krijgt, zo wachten we nog steeds op plaatsing van containers 

in alle buurten voor plastic, zodat dit niet meer aan straat gezet hoeft 
te worden. Wij echter hadden liever gezien, dat er in een straal van 
200 meter in alle buurten van Etten-leur ondergrondse containers 

zouden komen voor restafval en dat blik, drankkartons en plastic met  

 

 

de dan overbodige restcontainer opgehaald zou worden. Ook blijven we 
voorstander van belonen van goed gedrag. 
Een compliment is hier overigens op z’n plaats voor de 

zwerfafvalpakkers in de diverse wijken, vrijwilligers die zich inzetten 
om Etten-leur schoon en leefbaar te houden. Wat ons betreft zou de 
gemeente dat nog meer en beter moeten ondersteunen, zodat meer 

mensen bereid zijn te helpen. Ook wij hebben als fractie daarbij ons 
steentje bijgedragen. 
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Over vrijwilligers gesproken, ook hier mag wat ons betreft (en dat 
hebben we meerdere malen laten horen deze raadsperiode) meer 
waardering en aandacht voor zijn. De wijze waarop het college in 

eerste instantie ging bezuinigen op buurt/wijkhuizen, 
sportverengingen, Jeugdland en scouting was niet doordacht en getuigt 
niet van waardering voor de mensen die daar werken en een 

belangrijke bijdrage leveren aan het sociale leven en de (gezondheids) 
preventie.  
Lees verder onze Democranten terug over de laatste jaren hoe wij ons 
hebben ingezet zie onze website (D66 Etten-Leur - D66 Etten-Leur) 

 

Inmiddels komen de raadsverkiezingen eraan. Ook wij zijn druk bezig 

met de voorbereidingen richting verkiezingen, een nieuwe 
raadsperiode. De interne verkiezing van de direct verkiesbare leden op 
de lijst loopt en ongeacht de uitslag en volgorde, ik mag zeggen dat we 

weer enthousiaste en goede kandidaten hebben klaar staan, een mix 
van ervaring en jong talent. Met Carola als onze lijsttrekker en mijn 
opvolger gaan we graag voor het beste resultaat en hoop ik ook de 

komende periode vanuit een sterke fractie mijn bijdrage te kunnen 
leveren. Wij gaan in ieder geval met een mooi programma en veel 
ambitie die strijd aan. Wij brengen geen taarten bij verenigingen 
(waarop we als coalitiepartij flink wilde (of willen) bezuinigen), wij 

zetten geen plaatselijke bekende mensen op de lijst louter om 
stemmen te winnen. Wij doen geen loze belofte, maar gaan voor 
inhoud, voor onze inwoners, voor onze verenigingen, voor onze 

ondernemers voor onze vrijwilligers, voor onze mantelzorgers etc. Met 
inhoud in raad en daad met een luisterend oor en met respect voor 
ieders mening. 

Meedoen kan natuurlijk altijd, meld je aan en leden meld je aan als 
lijstduwers op onze lijst, laat zien dat we samen sterk staan. 

Voor nu alvast fijne dagen (Sinterklaas, kerst en jaarwisseling). Laten 
we hopen, dat iedereen zich aan de corona maatregelen houdt zodat 
we geen verdere beperkingen meer nodig hebben en dat we met elkaar 

en voor elkaar er mooie dagen van maken, zonder geweld, rellen en 
vuurwerkoverlast. Wees gewoon lief voor elkaar! 

 

Ron Dujardin  

Fractievoorzitter D66 Etten-Leur. 

 

 

 

  

https://ettenleur.d66.nl/
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Agenda ‘Vertel het D66 Etten-Leur’  
2-12-2021 (D66Af-226.211202) 

 

Hierbij nodig ik u uit voor ‘Vertel het D66 Etten-Leur’ welke op 

donderdag 2 december 2021 zal plaatsvinden, aanvang 19.30 uur 
(D66AFR-227.211202). 
Vanwege de corona maatregelen en vanuit preventie voor u en ons, 

houden we deze Vertel het de fractie, weer digitaal via MS teams. 

De vaste bezoekers hebben de link al ontvangen naar de vergadering. 

Wilt u onze vergadering graag bijwonen, wilt u ons spreken over zaken 
die op de agenda staan of wilt u een boodschap aan de fractie 
meegeven, meld u aan. Lid of geen lid u bent van harte welkom om 

deel te nemen. 
Dus doet u mee, vraag dan bij ron.dujardin@d66etten-leur.nl de link 
aan. 

 

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 4 november 2021(zie 

verderop in Democrant) 

5. Raadscyclus december 2021:  

a. Ontwerp omgevingsvisie en MER ter inzage te leggen en 

kennis te nemen van onderliggende stukken en 

instemming verkeersonderzoek en financiële 

doorrekening (Ron) 

b. Vaststelling regiovisie jeugdzorg (Carola) 

c. Verklaring geen bezwaar verplaatsing veehouderij. 

(Robert) 

d. Vaststelling Normenkader rechtmatigheid.(Piet) 

e. Specifieke onderwerpen accountscontrole (Piet) 

f. Belastingverordening (Piet) 

g. Aanpassing GR ICT West Brabant (Erik) 

h. Vaststelling GR Beschermd Wonen (Carola) 

i. Startnotitie Stationsplein 3 (voormalige chinees) (Robert) 

j. Startnotitie winkelcentrum (Erik) 

k. Besluit tijdelijke verlenging grondverzet (Ron) 

5. Verkiezingen 2022, (campagne, lijst en programma). 

6. Rondvraag. 

7. 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 

mailto:ron.dujardin@d66etten-leur.nl
file:///D:/Ron%20Dujardin/Documenten/D66/democrant/2021/verslagen%20en%20agenda's/fractie@d66etten-leur.nl
file:///D:/Ron%20Dujardin/Documenten/D66/democrant/2021/verslagen%20en%20agenda's/fractie@d66etten-leur.nl
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Democratie 
D66 Etten-Leur heeft dit najaar weer een cursus politiek gegeven. Met 
Ron, Jurriën en Robert als mede docent hebben we weer met een 
aantal cursisten gekeken naar het politieke landschap in de wereld, 

Europa, Nederland, de Provincie en zeker ook in Etten-Leur. Vier leuke 
avonden vol discussie over politieke uitgangspunten, meningen en 
opvattingen.  

 
Altijd leuk om meningen uit te wisselen en om te zien dat niet iedereen 
hetzelfde in de wedstrijd staat. Dat is natuurlijk ook wat een 
democratie zo leuk maakt. Soms wordt democratie vereenvoudigd naar 

het uitgangspunt van de macht van de meerderheid. Bij democratie 
hoort daar ook de toevoeging bij dat men rekening houdt met de 
minderheid. Dus niet alleen kijken naar wat de meerderheid wil, maar 

zeker rekening houden met zoveel mogelijke levensvormen en 
culturele en religieuze uitgangspunten. 
 

Dat klinkt als een mooi concept, waarbij een oude gedachte-
experiment hoort:  
Men mag de gehele maatschappij opnieuw inrichten. Hoe de politiek is 
ingericht en de rechterlijke macht. Men mag kiezen of je veel of weinig 

verdient en of je ook geld krijgt als je niet werkt. Of vrouwen meer 
mogen verdienen dan mannen en of je verplicht naar school moet.  
 

Dat klinkt als een droom om dat helemaal opnieuw in te richten. Er is 
wel één maar, je weet niet wie, of wat je bent. Je kan jong of oud zijn, 
gezond of ziek, katholiek, moslim, hindoe of atheïst. Je kunt dus niet 

uitgaan van je huidige zijn, maar je komt straks in een door jezelf 
gecreëerde maatschappij als……. Dat maakt het opnieuw inrichten van 
onze maatschappij dan weer een stuk ingewikkelder. Volgens mij is het 

goed als beleidsmakers hier af en toe eens aan denken en niet teveel 
invullen vanuit hun eigen situatie, of van diegene die het hardste 
schreeuwt. 

 
Als we nu kijken naar groepen die een afwijkende mening hebben dan 
stappen sommige van deze groepen, of mensen af van het beginsel 

van de democratie. Het is niet de meerderheid die het beleid bepaalt 
en rekening houdt met afwijkende minderheden. Het wordt een nieuwe 
regel, dat groepen die over een bepaald maatschappelijk probleem een 

eigen mening hebben deze willen opdringen. Niet onder de aandacht 
brengen en van de meerderheid verwachten dat hier rekening mee 
gehouden wordt, maar het beleid voor iedereen zo aanpassen dat deze 
groep geen concessie hoeft te doen. Als dat niet gebeurt dan wordt er 

geblokkeerd, bedreigd en harde taal ingezet.  
 
In een debat mag je op een felle manier met elkaar argumenten 

uitwisselen en hoeft het echt niet allemaal beleefd, maar steeds vaker 
worden de grenzen overschreden. In een vrij land moet iedereen 
kunnen zeggen wat hij of zij wil, maar als je je in moet houden omdat 

je bang bent voor de gevolgen op sociale (hoezo sociale) media of nog 
erger, aan je deur, dan leven we niet meer in een vrij land.  
 
Het gevolg kan dan zijn, dat de meerderheid helemaal geen zin meer 

heeft om rekening te houden met deze afwijkende geluiden waardoor 
we een tweedeling krijgen die juist niemand wil. Laten we met elkaar in 
gesprek blijven en rekening houden met elkaars afwijkende mening en 

deze respecteren. Vaak is er een goed compromis mogelijk als we daar 
maar voor open blijven staan. Dan kunnen we samen weer zorgdragen 
voor de mooie uitgangspunten die wij een democratie noemen.  

 
Erik Vissers
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Verslag van “Vertel het D66 Etten-Leur”  
04-11-2021 (D66Af-226.211104) 

 

1. Opening. 

Ron heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen. 
Carola is afwezig, zij is voor haar werk in Denemarken, Erik is bij 
een ander overleg en is dus ook verhinderd. 

 

3. Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.  

Sylvia is bij bijeenkomst over sluiting huisartsenpost geweest. 
Opkomst was erg laag, plusminus 20 bezoekers waarvan slechts 9 
inwoners. Huisartsenpost gaat dicht, je kunt kiezen tussen Bravis 

en Amphia. De reden is dat er te weinig personeel is en dat men 
vanwege agressie ook voor veel geld bewaking moet inhuren. 
Koppeling met ziekenhuis levert ook voordelen in snelle zorg op. 
Sylvia: Bijeenkomst Menmerhoeve door CDA georganiseerd, 

maximum 200 bezoekers, en achteraf staat er in de krant dat er 
300 bezoekers waren, en misschien zelfs meer dan er volgens de 
gebruiksvergunning zou mogen. 

 
Ina: Ina vraagt naar aantal BOA’s dat de gemeente in dienst 
heeft.  
Ron geeft aan, dat dit er 6 zijn.  

Ina: in het Oderkerkpark is flink overlast van hangjongeren.  
Ron: in principe zijn BOA’s niet voor hangjongeren, daar is 
bijvoorbeeld ook het jongerenwerk voor. Ze moeten met twee op 

pad, hebben gewoon te maken met de Arbeidstijdenwet, en ze 
hebben zo veel taken dat het onmogelijk is om de hele tijd 

zichtbaar te zijn, nog buiten de taken die er met Corona 
bijgekomen zijn. Hij raad aan wel melding te maken, omdat dan 
de gemeente extra toezicht kan houden en ook de jongeren 

werkers er op bezoek komen. 

 

4. Verslag “Vertel het de D66fractie” van 16 september 2021.  
Naar aanleiding van het verslag vraagt Ina hoe het staat met de 
Tiny Houses.   
Ron: er is een informatieavond geweest, verslag is er nog niet, 

maar er lijkt geen weerstand te zijn in de buurt. 
Ron: dank aan Emma voor het verslag 
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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). 

In de vergadering is “specifiek groenvoorziening” 

weggehaald, werd algemener. Leefbaar had niet goed 

geluisterd, door inzet van Erik heeft het plan wel een 

meerderheid gekregen. Wethouder Vrolijk wist niet hoe te 

antwoorden (schutteren). Er is geen motie van treurnis 

geweest zoals in de krant stond. Vanavond is er overleg 

geweest. Moet een motie ingediend worden, maar die zou 

door het college naast zich neer gelegd kunnen worden. 

Proberen er een initiatiefvoorstel van te maken voor een 

volgende cyclus in plaats van een motie. 

• Grootschalige opwekking energie in Etten-Leur (Carola).  

Ambities college zijn veel te laag, eigen vastgoed 

verduurzamen blijkt één gymzaal te zijn en zelfs dat komt 

niet van de grond. Is nog geen besluit over genomen. Er zijn 

amendementen in voorbereiding. 

• Voorstel aanpassing speelautomatenhal verordening 

(Robert).  

De huidige speelautomatenhal heeft een vergunning voor 

onbepaalde tijd. Dit mag niet, moet een maximum van 15 

jaar zijn. Nu wilde er een andere ondernemer ook een 

vergunning. Maar 1 speelautomatenhal is per 50000 

inwoners is eigenlijk genoeg. Beperken is niet heel liberaal, 

maar niet beperken wringt met de zorgplicht en preventie 

tegen gokverslaving. D66 heeft dus ingestemd met het 

raadsvoorstel het bij 1 vergunning met een maximum van 15 

jaar te houden. 

• Zienswijze 1e bestuursrapportage belastingsamenwerking 

West Brabant.(Piet) Wijziging gemeenschappelijke 

regelingen. BWB heeft €600.000,- meer nodig, door 

‘bezwaarbedrijfjes’ die op no cure, no pay basis massaal 

bezwaren aantekenen tegen aanslagen OZB en WOZ 

beschikkingen. 

• Voorstel wijziging marktgelden verordening 2020, 2021 en 

legesverordening 2021. (Piet). 

• Niet spannend de marktgelden zijn i.v.m. corona dit jaar op 

0 gezet, daarmee worden kooplieden geholpen, het kost de 

gemeente 30.000 euro. 

• Voorstel invulling rekenkamerfunctie. (Ron) 

D66 is een voorstander van een regionale rekenkamer. De 

huidige rekenkamer voldoet niet helemaal aan de 

verwachtingen, waardoor er een nieuwe opzet komt met ook 

andere gemeenten. Hiermee komt er meer professionaliteit 

en kan er een betere ondersteuning komen voor de raad. 

Raad besluit 8 november (met uitloop 9 november) 

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

Zie elders in de Democrant de inzet in eerste termijn. De 

belangrijkste inzet van ons tijdens de behandeling is: 

Te laag ambitie niveau; bezuinigen op verkeerde zaken zoals 

de wijkgebouwen, Jeugdland, scouting en musea., Dit vanuit 

preventie en juist in deze tijd blijkt de sociale waarde.  

Wat musea betreft, juist als we toeristisch aantrekkelijk 

willen zijn moet daar niet op bezuinigd worden. 

D66 is van mening dat geld gevonden kan worden uit het 
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verkopen van de Van Goghkerk en het vergadercentrum op 

de markt. Nu hybride werken een standaard gaat worden, 

ontstaat er in het gemeentehuis meer ruimte waardoor daar 

de vergaderingen gehouden kunnen worden. 

Wat het herstelplan betreft, geld om te bezuinigingen bij 

verenigingen moeten niet uit het corona herstelplan gehaald 

worden, dat geld hebben we nog hard nodig zolang de 

coronacrisis duurt. 

5. Verkiezingen 2022, campagne, lijst en programma. 

Ron geeft even korte update over het programma en de zaken 
waarmee we in de campagne commissie bezig zijn. In de plannen 
ligt ook een vernieuwing van de website. Verder worden er ook 
nog mensen aangezocht als lijstduwers om een zo’n groot 

mogelijke lijst te krijgen en daarmee ook te laten zien dat mensen 
ons steunen als politieke partij. 
 

6. Rondvraag.  

Ina: kapelletje Oderkerkpark, is daar al iets over bekend?  
Ron: staat te koop, we weten alleen nog niets. Houden we in de 
gaten.  
Ina: zijn er nog meer ideeën voor het park?  

Ron: ja, er liggen plannen die vanuit de inwoners zijn gekomen, 
maar waarschijnlijk wordt dat deze raadsperiode niet meer 
opgepakt.  

 

 
 

 
Sylvia: Regels uitvoering Werkplein zijn erg strikt, op het 
onredelijke af. Er zou een inspreker komen, maar we weten wie 

het is dus gaan vragen wat er precies aan de hand is. (Inmiddels 
is er contact geweest met de inspreekster en hebben we 
aangeboden om met deze persoon in gesprek te gaan. Het signaal 

nemen we in ieder geval mee. 
 

7. Sluiting. 
Met dank aan ieders inbreng sluit Ron de vergadering en nodigt 
iedereen uit nog een drankje te doen en even na te praten. 

 

Emma Laurijssens 
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Inzet begroting 2022 
 

Hieronder vindt u de inzet van de fractie op de begroting van het 
College van Etten-Leur.  
Een versie van de begroting is online te vinden op: Begroting in één 

oogopslag 2022 

 

8 november 2021 

 

Voorzitter, 

Voor ons ligt een begroting die in control is. Ook voor de komende 

jaren. 

Waarin de kosten voor afvalheffing voor onze inwoners dalen, 
afvalcoaches worden ingezet om afvaldumping tegen te gaan en waarin 
er weer extra gemaaid wordt volgende zomer. 

En ..waarin de reserves voor de gemeente Etten-Leur groeien. 

 

Dit is een situatie die goed is voor de gemeente.  

Maar toch klopt er iets echt niet… 

 

We hebben in de raad belangrijke besluiten genomen: 

Over het belang van preventie om de toenemende stijging in het 
sociale domein te kunnen keren. 

Preventie door met eenvoudigere maatregelen en goedkopere 

middelen, intensievere en daarmee duurdere ondersteuning of zorg te 
voorkomen. 

Preventie omdat dit goed is voor ieder individu en daarmee voor onze 
inwoners. 

 

Hierover hebben we in deze vergadering goede en belangrijke punten 
vastgesteld, 

Om een paar voorbeelden te noemen: 

- Het preventie akkoord om Etten- Leur gezonder te maken 
- De integrale benadering van het werkplein en de nieuwe 

inburgeringscursus 
- Het doel om eenzaamheid van inwoners te verminderen 
- Meer preventie in het jeugdbeleid 

 

Als we dit echt willen bereiken en er echt voor de inwoners willen zijn, 
moeten we dit niet vanuit de kokers en aparte potjes blijven realiseren, 
juist niet zeggen wij als D66. 

Zoals de afgelopen jaren herhaaldelijk door D66 is genoemd, dan 
moeten we het integraal gaan oppakken, potjes verbinden, 

samenwerken buiten het domein stimuleren en ontkokeren zoals onze 
wethouder tegenwoordig zegt.  

 

Dan moeten we durven te kiezen:  

Kiezen om alle bestaande en nieuwe initiatieven die dit helpen te 
realiseren en te ondersteunen. Kiezen om alle inwoners die zich 
hiervoor inzetten, vaak als vrijwilliger optimaal te faciliteren. 

Kiezen om Verenigingen, inclusief sportverenigingen, buurthuizen, 

mantelzorgers, Jeugdland, afvalpakkers, musea, scouting 
wijkverenigingen etc. te laten bloeien. 

Dat het college nu achteraf na de inspraak tot inkeer komt en de 
bezuinigingen terugdraait is opmerkelijk. Had het college niet beter 

vooraf met alle verenigingen en organisaties om de tafel moeten zitten 
en samen moeten kijken naar wat nodig is en wat haalbaar is. Nu lijkt 
het een schetsvertoning zo vlak voor de verkiezingen.  

https://www.etten-leur.nl/Bestuur/Begroting_en_beleid/Begroting_kadernota_en_jaarrekening/Begroting_in_een_oogopslag_2022_Infographic.pdf
https://www.etten-leur.nl/Bestuur/Begroting_en_beleid/Begroting_kadernota_en_jaarrekening/Begroting_in_een_oogopslag_2022_Infographic.pdf
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D66 vindt dat geen behoorlijk bestuur en neemt deze inzet het college 
kwalijk dat men niet goed heeft ingeschat wat de gevolgen van hun 
eerste beslissing is geweest. 

 

Want dat helpt de inwoners van Etten-Leur gezond te houden, dat 

zorgt ervoor dat de eenzaamheid kleiner wordt, dat zorgt ervoor dat 
problemen bij mensen op tijd ontdekt worden, dat zorgt ervoor dat 
iedereen mee kan doen. 

Hier kunnen we niet op bezuinigen college! 

 

Om financieel in controle te blijven hanteert dit college de 
schaaftechniek, overal moet er wat af. Maar dit is niet een beleid waar 
wij vanuit de gemeente voor staan voorzitter. 

Dit is juist inconsequent handelen.  

Hoe kunnen we eenzaamheid aanpakken, de inwoners gezond houden 
en noemen we dat preventie? D66 vindt het kijken over schotten van 

financiering heen belangrijker dan deze bezuinigingen op deze 
activiteiten door te voeren.  

En dit voorstel juist in coronatijd doen, terwijl dit juist in coronatijd 
hard nodig is…. 

Een sociaal gezicht van dit college missen we hier enorm. 

 

Zoals eerder door onze D66 fractie gezegd, moet dit college lef durven 
te tonen door keuzes te maken. Keuzes voor onze inwoners, keuze 

waarin meedoen in Etten-Leur en voor elkaar zorgen belangrijk zijn. 
Keuzes om inwoners die hiervoor goede initiatieven en inzet tonen te 
belonen en faciliteren i.p.v. het hen moeilijk maken. 

 

Verder roepen we ook onze collega fracties hierin een consistent beleid 

te voeren. De verkoop van de kerk had €78.000/ jaar bespaard. Aan de 

ene kant tegen verkoop van de kerk stemmen en nu oproepen om de 
verenigingen te ondersteunen dat is tegenstrijdig.  

Collega’s voor de €78.000 per jaar hadden we veel extra inkomsten om 
de verenigingen te kunnen ondersteunen. Wij hopen dan ook dat deze 

terug op de agenda komt, zo ook de verkoop van het BVC. Ook als 
raad moeten we hierin besluiten durven te nemen, met behoud van de 
uitstralingen en gebruik van de gebouwen, zonder de hoge eigenaars- 

en onderhoudskosten.  

 

Concreet vragen wij u dan ook als D66; 

1. De bezuinigingen op de sportverengingen, buurthuizen, 
Jeugdland en musea niet door te voeren, dat is consequente 
beleidsvoering. 

2. Met de diverse verenigingen open in gesprek te gaan, waar 

kunnen we met elkaar efficiënter werken en misschien kosten 
besparen en ondersteunen waar is extra ondersteuning nodig. 

3. De zwerfpakkers voldoende te faciliteren door iedere nieuwe 

vrijwilliger naast de benodigdheden een gratis kar aan te bieden 
en dit niet te maximeren tot 10 totaal. Misschien eens creatief 
met elkaar nadenken hoe we deze vrijwilliger nog beter kunnen 

ondersteunen.  
4. Corona vergt veel van onze ondernemers en vooral van onze 

sportverenigingen. Het goed controleren van de corona app 
vergt extra veel van de vrijwilligers van sportverenigingen. 

Ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst, zoals het 
voorbeeld van Raalte war elke organisatie 1000 euro krijgt ter 
ondersteuning in de controle van het coronabeleid. Dat kan 

bekostigd worden uit de coronagelden. 
 

Fractie D66 Etten-Leur, namens hen Carola Groenen.  
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Vergaderdata 2021 
 

Vertel het D66 Etten-Leur  

(aanvang: 19:30 uur) 
 

Donderdag 2 december 2021. 

Tijdens de inspreektijd kan iedereen onderwerpen ter bespreking 
aandragen, daarnaast bespreking inzet fractie en een thema bespreking. 

 

 

 

Locatie: Online via MS-Teams 

 

 

Meld je aan bij ron.dujardin@d66etten-leur.nl 
U ontvangt dan een link voor de online vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:ron.dujardin@d66etten-leur.nl
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Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
 

Raad Debatteert: 

6 december 2021 
beluisteren via de LIVE-knop op https://etten-leur.notubiz.nl 

 

Locatie: Publiekshal Stadskantoor 

(Voorlopig alleen online) 

 

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) 
 

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 

(Voorlopig alleen online) 

 

  

https://etten-leur.raadsinformatie.nl/live
https://etten-leur.raadsinformatie.nl/live
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Vergaderdata 2022 
 

Vertel het D66 Etten-Leur  

(aanvang: 19:30 uur) 
 

Donderdag 20 januari, 21 april, 2 juni 30 juni, 3 november en 1 

december 2022. 

 

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. Houdt de berichtgeving in de gaten, 

mogelijk is het overleg digitaal, als er nog corona maatregelen zijn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 

 

 
 

Stem dan D66 Etten-Leur, toekomst gericht voor 
een innovatieve, leefbare en sociale gemeente. 
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Raadsbijeenkomsten (aanvang 19:30 uur)  
 

Raad Luistert (digitaal : luisteren via online ): 

Maandag 10 januari, 11 april, 23 mei, 20 juni, 5 september, 17 

oktober, 31 oktober en 21 november 2022. 

 

Raad Debatteert: 

Maandag 24 januari, 25 april, 13 juni, 19 september, 31 oktober  
en 5 december 2022. 

Dinsdag 7 juni, 1 november 2022. 

 

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) 
 

Maandag 7 februari, 9 mei, 4 juli (algemene 
beschouwingen/kadernota), 11 juli(kadernota), 3 oktober,7 

november (begroting),14 november en 189 december 2022 

Dinsdag 22 maart (n.a.v. verkiezingen) 12 juli 2022. 

Woensdag 24 maart (benoeming nieuwe raad) 2022. 

 

Deze data onder voorbehoud, indien in de raad debatteert 

alle stukken doorschuiven naar de aansluitende hamerraad 

kan een raadsvergadering vervallen. 
 

Locatie: Publiekshal Stadskantoor 

 

  

https://etten-leur.raadsinformatie.nl/live
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Contactgegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsleden en burgerleden D66 Etten-Leur (periode 2018-2022) 

 
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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