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Voorwoord 

 

In dit verkiezingsprogramma leest u wat wij willen bereiken in de volgende raadsperiode. Maar ook in de 

jaren daarna want wij denken verder vooruit dan alleen de komende vier jaar.  

 

Wat we willen is nog meer verbinding en vernieuwing. Met creatieve woningbouw en steun voor 

innovatieve ondernemers. Want dat is goed voor Etten-Leur als energiezuinige en groene gemeente.  

Met passende zorg en een goed preventiebeleid. En met steun aan wijk- en jeugdcentra, 

(sport)verenigingen en culturele instellingen. Want dat zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. 

En als gemeente moeten we ervoor zorgen dat dit mogelijk is en blijft.  

 

Als D66 in de gemeenteraad zijn we er om kansen te gebruiken. Dit doen wij in verbinding met u als 

inwoner, vereniging, organisatie, school en/ of ondernemer. Wij zien hoe belangrijk uw goede ideeën en 

wensen zijn voor onze gemeente. Daarom zijn wij voor minder regels en is het motto ‘hoe het wél kan’.  

 

Wij staan voor inhoud, samenwerken en kwaliteit. Dit betekent dat we met voorstellen komen en inhoud 

toevoegen. We durven ook voor toekomstbestendige keuzes te gaan. Dat doen we als D66-fractie met 

een duidelijk verhaal en in samenwerking met onze collega-raadsleden. Want zo halen we de meeste 

resultaten. 

 

Een bruisend, groen, duurzaam en sociaal Etten-Leur. Daar staan wij voor! Uw stem op D66 Etten-Leur is 

dan ook een stem op een toekomst met verbinding en vernieuwing.  

 

 

 

 

 

Carola Groenen, lijsttrekker D66 Etten-Leur 
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1.     Inleiding 
 

 

D66 staat voor een bruisend Etten-Leur waar iedereen graag woont, winkelt en uitgaat. 

Waar jong en oud kan genieten van cultuur en het verenigingsleven. 

  

Vernieuwing vinden wij heel belangrijk. En de regels zijn er om dat mogelijk te maken. De gemeente kan 

hierin nog meer samenwerken met innovatieve ondernemers.  

D66 staat voor toekomst. Onderwijs, wonen en werken in Etten-Leur komen meer samen en de 

gemeente is er om dit te versterken. 

D66 staat voor een schone, energiezuinige en groene gemeente. Met minder doorgaand verkeer in de 

wijken. Met groene nieuwbouwwijken waar fietsers, wandelaars en spelende kinderen alle ruimte 

krijgen.  

Inwoners, verenigingen, ondernemers, scholen en de gemeente willen wij met elkaar verbinden. Want 

samen maken we van Etten-Leur een fijn woon- en werkdorp. We werken hierin met elkaar samen. 

Nieuw leiderschap is voor ons dus ook begeleiden en ruimte geven aan initiatieven.  

Wij staan voor bouwen naar behoefte, in aantallen en in type woning. Vooral betaalbare woningen voor 

jongeren en ouderen vinden wij belangrijk.  

 

Nieuwe woningen moeten toekomstgericht zijn: energiezuinig en met zo goed mogelijk grondgebruik. 

Gepaste hoogbouw hoort daarbij. Ook moedigen wij creatieve woonoplossingen aan voor bijvoorbeeld 

mantelzorg of het splitsen van woningen zodat ze beter geschikt zijn voor de huidige 

gezinssamenstellingen. 

 

Een goed preventiebeleid gaat gezondheidsproblemen tegen en biedt hulp wanneer dat nodig is. Dit 

willen we versterken. Net als een kansrijke start voor kinderen en preventief jeugdbeleid.  

Wij steunen alle sportverenigingen. Want iedereen die sport, moet hiervoor de mogelijkheid hebben in 

Etten-Leur. Of het nu gaat om amateursport of sport op topniveau. En we willen goede fiets- en 

wandelpaden binnen en buiten de bebouwde kom. Want gezond leven is bewegen voor jong en oud. 

 

In de volgende hoofdstukken leest u hoe D66 deze punten wil bereiken. 
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2.     Mensen (en bestuur) 

 

D66: Voor onze gemeente zijn de inwoners het allerbelangrijkste.  

D66 staat voor een sociaal liberaal beleid. Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen.  Dit zijn onze 

standpunten: 

• passende hulp aan iedereen die dit nodig heeft. 

Door bij het invullen van de hulp goed te kijken naar wat nodig is. En naar wat iemand zelf nog 

kan. En dat wanneer verschillende organisaties hulp bieden, deze samenwerken.  

• een gemeente die niemand uitsluit. 

Want voor D66 is iedereen is gelijk. Het maakt niet uit welk geslacht je hebt en wat je seksuele 

voorkeur is. Wat je geloof is of je afkomst. Of je een lichamelijke en/of geestelijke handicap hebt. 

Daarom zijn wij vóór een krachtig inclusief beleid, waaronder regenboogbeleid. Want wij geloven 

in mogelijkheden.  

• een sterk verenigingsleven. 

Want zij zorgen dat er voldoende te doen is voor iedereen. Daarom helpen wij verenigingen, 

wijk- en buurtwerk, ouderenwerk en jongerenwerk bij nieuwe plannen. Het moet gemakkelijk 

zijn om hiervoor een vergunning aan te vragen. Daar staan wij voor.   

• ruimte voor de ideeën van inwoners, ondernemers en verenigingen. 

 Want er zijn volop ideeën die onze gemeente socialer en hechter maken. En dat past bij waar wij 

als D66 voor staan.  

• minder regels. 

Om procedures makkelijker te maken. Regels die onnodig zijn als de landelijke wetgeving geldig 

is. Ook willen we af van regels die goede initiatieven tegenwerken. 

• meer contact tussen inwoners en de gemeente. 

En dat bereiken we met heldere taal die iedereen begrijpt. Met persoonlijke hulp wanneer 

bijvoorbeeld niet duidelijk is welk gemeenteloket je nodig hebt. En door informatie over 

voorstellen en ontwikkelingen in Etten-Leur al vroeg te delen met onze inwoners. Want wij 

willen dat iedereen zich betrokken voelt bij wat er gebeurt in onze gemeente 

(burgerparticipatie). En daarom vinden wij persoonlijk contact belangrijk. 

• samenwerken waar dit goed is voor de samenleving. 

Gemeenschappelijke regelingen met buurgemeenten moeten we goed bekijken. Want het 

resultaat voor de samenleving is het belangrijkst. Ook vinden wij dat de gemeenteraad zich nog 

meer moet bemoeien met gemeentelijke samenwerkingen en duidelijke grenzen stelt. Dit 

noemen we democratische legitimering. 

De gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom.  

Sterke betrokkenheid van inwoners en goed bestuur 
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3.     Wonen 

 

D66: gezondheid en groen is voor ons erg belangrijk 

 

Ruimtelijke ordening (de omgevingsvisie) 

Groen en gezond zien wij graag terug in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen van onze gemeente. 

Zoals aandacht voor beplanting in en buiten de bebouwde kom en goed onderhouden groen in de wijken 

en in de parken, met volop mogelijkheden om te spelen en te sporten. 

We willen meer bomen en planten in de wijken waar dit kan en veel groen in de nieuwbouwwijken. 

Weinig of geen verkeer in de nieuwe wijken wilen we onder meer bereiken met voldoende en betaalbare 

parkeerplaatsen aan de randen van deze wijken. 

Het openbaar gebied moet schoon, veilig en goed onderhouden zijn. Want dat voorkomt problemen en 

helpt het verkeer veilig te houden. 

 

 
 

 

 

Ruimtelijke ordening (omgevingsvisie) |   Toekomstgericht en gezond: (Energietransitie, 

milieu en natuur) |   Wonen   |   Mobiliteit   |   Veiligheid   | Openbaar gebied   |   Buitengebied    

| Afval |  
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De omgevingsplannen voor Etten-Leur 

Wat ons betreft komen er drie omgevingsplannen: 

1. voor het gebied buiten de stad; 

2. voor de bedrijventerreinen; 

3. voor in de bebouwde kom. Met twee deelplannen voor: 

a. winkels en horeca 

b. sport en ontspanning  

De steun van u als inwoners en/of betrokkene is heel belangrijk bij de ontwikkeling van de 

omgevingsplannen. Daarom laten we u al vroeg weten wat deze plannen zijn. En kunt u meedenken en 

uw ideeën ideeen delen met de gemeente. 

Woningbouw 

 

Bouwen zoveel als nodig vindt D66 belangrijker dan harde percentages. Denk aan voldoende sociale 

huurwoningen, middeldure huur en goedkope koopwoningen in nieuwe wijken en in de stad. Maar ook 

slechte woningen opknappen en van lege kantoren en winkels appartementen maken. Of mantelzorg in 

grote woningen. 

Verder willen wij: 

- de woningprijzen laag houden.  

D66 vindt dat de gemeente lef moet laten zien wanneer duidelijk is dat een 

projectontwikkelaar alleen voor het geld bouwt bijvoorbeeld. In zo’n geval moeten we zelf een 

deel van de woningbouw gaan doen. Want alleen zo houden we de woningprijzen laag en vinden 

ook starters en senioren een geschikte woning. 

 

- geen beleggers in nieuwbouwwoningen. 

De zelfbewoningsplicht vinden wij een goede manier om beleggers te stoppen. Want nieuwe 

woningen zijn er om in te wonen en niet om in te handelen.  

 

- voorwaarden stellen aan huurverhoging. 

Er moeten regels komen voor de maximale hoogte en groei van de middeldure huur. Want deze 

mag niet zomaar stijgen. 

 

- ruimte voor nieuwe ideeën. 

D66 is vóór tiny houses en tijdelijke woningbouw om de achterstanden in woningbouw in te 

halen en crisisopvang mogelijk te maken. 

 

- passende hoogbouw. 

We vinden het belangrijk dat er goedkopere woningen zijn voor iedereen. Een maximum van 4 

hoog, remt dit. En het neemt teveel groene omgeving in. Daarom vinden wij hoogbouw een goed 

idee, zolang deze past in de omgeving en goed ontworpen is. 
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- energiezuinig bouwen. 

Toekomstgerichte woningen kunnen tegen klimaatverandering en zorgen voor een gezonde 

woonomgeving. De materialen van deze huizen zijn opnieuw te gebruiken. Deze manier van 

bouwen, is ons doel. En we bereiken dit door zoveel mogelijk energiezuinig en circulair te 

bouwen. 

 

- ruimte voor nieuwe woonvormen. 

D66 staat open voor nieuwe manieren van wonen voor senioren (zoals Knarrenhoven) en 

jongeren. En voor gezamenlijke woonvormen waar mensen samen zorgen voor alles wat zij 

nodig hebben (zelfvoorziening). 

 

- snel uitgebreidere opvang voor tijdelijke buitenlandse werknemers. 

Deze moet veilig en menselijk zijn. Door deze opvang komen meer huur- en koopwoningen vrij 

voor iedereen.  
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Mobiliteit 

Een gezonde en leefbare gemeente betekent zo weinig mogelijk auto's en ander verkeer in de bebouwde 

kom. En ook voldoende mogelijkheden voor iedereen om te hardlopen, wandelen en fietsen. 

Energiezuinig vervoer moedigen we zoveel mogelijk aan. Dit willen we bereiken:    

• Door gezamenlijk doorgaand verkeer via de juiste weg te leiden: 

o de noordelijke rondweg laten aansluiten op andere ontwikkelingen in de regio; 

o de oostelijke rondweg verbinden met de A58; 

o afslag 18 aan de zuidkant van de gemeente, richting Rijsbergseweg/Sprundelsebaan, 

doortrekken. 

• met goed onderhouden fiets- en voetpaden in en tussen de wijken. 

Waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen op de belangrijke oversteken.  

• met de aanleg van een snelfietspadennetwerk. 

Want dat maakt het gemakkelijker om de fiets te nemen in plaats van de auto. En het moedigt 

fietsen in de vrije tijd aan. Dit netwerk leggen we samen met onze buurtgemeenten en de 

provincie aan.  

• met goede en veilige wandel- en fietsroutes binnen Etten-Leur. 

Voorzien van duidelijke borden en met voldoende bankjes om even te rusten. En met 

laadpunten voor elektrische fietsen en fietsenstallingen op centrale plekken zoals sportparken en 

winkels.   

• met ruimte voor energiezuinige mobiliteit. 

Want energiezuinig rijden is de toekomst. En daarvoor is een goed netwerk van oplaadpunten 

voor elektrische auto's, scooters en fietsen nodig.  

• met volop ruimte voor vernieuwende ideeën. 

Zoals een (goede) OV- verbinding tussen de wijken, met de (schone) buurtbus als mooi 

voorbeeld. En ook bezorgcentra (hubs) aan de rand van de gemeente vinden wij een goed idee. 

Van daaruit kunnen bezorgers met (elektrische) fietsen, scooters of busjes de spullen naar de 

winkels, woningen en bedrijven brengen. Ook dat houdt Etten-Leur leefbaar en gezond.  

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Etten-Leur 2022-2026 

 

8 
 

Bedrijventerreinen 

Bij de bedrijventerreinen zetten wij in op meer groen. Dit willen we samen met de bedrijven bereiken. 

Ook willen we minder lege panden en meer ruimte voor nieuwe bedrijven die vernieuwend zijn of zorgen 

voor meer banen. Bestaande bedrijfsgebouwen willen we toekomstgericht maken. Bij het aanleggen 

van zonnedaken bijvoorbeeld kunnen de gemeente en Duursaam Etten-Leur helpen en inwoners 

meedoen. En dat geldt ook voor andere energiezuinige en circulaire oplossingen. 

Buitengebied en agrarische bestemmingen 

De bestaande natuurgebieden willen we versterken en we willen nieuwe natuur aanleggen waar eerst 

boerengrond was. Toekomstgerichte en circulaire boerenbedrijven steunen we. Want wat we willen is 

een goed evenwicht met de natuur en gezonde en toekomstgerichte veeteelt. In goed overleg maken we 

hierin stappen. 

D66 is voor meer ontspanning in het buitengebied, bijvoorbeeld met minicampings en B&B’s in de 

boerderijen die vrijkomen. Ook nieuwe woonvormen in leegstaande agrarische gebouwen zijn wat ons 

betreft mogelijk. Met durf en lef kan dit.  

Met leuke wandel- en fietspaden verbinden we het buitengebied met de bebouwde kom. Dat maakt 

onze gemeente ook interessant voor toeristen. We willen deze paden aanleggen samen met de inwoners 

in het buitengebied waaronder de boeren. 

Afval 

Voor gezond wonen is een schone omgeving belangrijk. En daarvoor is volgens D66 het volgende nodig: 

• goed gedrag aanmoedigen en belonen; 

• goede handhaving (controle); 

• het illegaal bijplaatsen van afval, afschrikken; 

• meer afvalbakken bij bijvoorbeeld speelplaatsen en bij bankjes; 

• op proef afvalbakken plaatsen met aparte vakken voor papier, plastic, glas en restafval; 

• meer waardering en steun voor de projecten van zwerfafvalpakkers (dit zijn de vrijwilligers 

en organisaties die zwerfafval opruimen); 

• nieuwe ideeën om vrijwilligers te vinden; 

• jongeren die onder bureau Halt vallen, zwerfafval laten opruimen; 

• heldere informatie over welk afval gratis aan te leveren is op de milieustraat . 
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Veiligheid 

Verkeer 

Snelverkeer en langzaam verkeer willen we zoveel mogelijk scheiden. Onveilige situaties in het verkeer 

zijn niet alleen bekend, we lossen ze ook zo snel mogelijk op. Want veilig wonen en werken zijn 

belangrijk. 

Op straat 

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op straat. Daarom zijn wij vóór: 

• goede en slimme verlichting op straat, zoals lantaarnpalen die gaan branden wanneer 

iemand voorbijkomt; 

• lage beplanting; 

• goed zichtbare BOA’s en wijkagenten; 

• een goede afhandeling van meldingen over overlast of onveilige situaties; 

• preventie van overlast door jongeren. Want dat is beter dan achteraf ingrijpen. We willen dit 

bereiken door samen te werken met jeugd- en jongerenwerkers; 

• camera’s op onveilige plekken of plaatsen waar vaak overlast is, op voorwaarde dat 

ieders privacy beschermd wordt. 

Drugs 

D66 is en blijft voor legalisering van softdrugs samen met een goed preventiebeleid. Harddrugs willen we 

hard aanpakken. Net als overlast door lachgas. Goede voorlichting over drugs op school aan leerlingen, 

ouders en leraren vinden wij belangrijk en passend bij een goed preventiebeleid.  

 

 

 

 
 

 

 

Iedere inwoner van Etten-Leur heeft recht op een veilige woonomgeving  
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4.     Leven 

D66: Een gericht beleid werkt beter dan een algemene aanpak  

 
 

D66 staat voor een gezonde en bruisende gemeente met veel activiteiten op het gebied van sport, 

cultuur en recreatie. Onze vrijwilligers en verenigingen zijn hierin belangrijk en zij verdienen dan ook alle 

steun. Want wat we willen is dat iedereen met deze activiteiten kan meedoen en gezond blijft. Dat past 

bij een preventief gezondheidsbeleid.  

 

Gemeentelijk zorgbeleid verbeteren 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor passende zorg. D66 wil dat dit hierin veel 

maatwerk is. En dat de WMO-adviesraad een grotere rol krijgt in het verder verbeteren van het 

gemeentelijk beleid. 

Geld voor jeugdhulp is een probleem bij veel gemeenten. D66 vindt dat het Rijk verantwoordelijk is voor 

dit probleem. En ook dat we als gemeenten het Rijk hiervan moeten blijven overtuigen.   

Armoedebestrijding en mantelzorg  

De gemeente kan meer doen aan armoedebestrijding en hulp bij mantelzorg. Wij denken aan de inzet 

van vertrouwenspersonen, iets dat de Nationale Ombudsman ook voorstelt. Ook kan de gemeente meer 

de verbinder zijn tussen consultatiebureaus, verloskundigen, huisartsen, de thuiszorg, scholen en 

sportverenigingen. Want dan zijn veel vragen sneller te beantwoorden en zijn er minder regels nodig. En 

we zijn voor meer waardering en steun voor mantelzorgers. Hoe, dat overleggen we met 

de mantelzorgers. 

Aandacht voor kwetsbare groepen  

Wat wij willen bereiken: 

• het VN-verdrag voor mensen met een beperking  verder invoeren in de vergunningverlening, 

aanbestedingen en wijzigingen van bestemmingsplannen. Want voor ons is iedereen gelijk. 

• een beter beleid in (digitale) laaggeletterdheid om mensen die moeite hebben met lezen, 

schrijven en/of de computer, nog meer te helpen. 

• de gemeentelijke informatie verbeteren. Deze moet duidelijk zijn en gemakkelijk te vinden. 

• meer kans op werk voor Wajongers, statushouders en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. We steunen de bedrijven die deze groep mensen al aan werk helpen. En we 

moedigen andere bedrijven aan om hetzelfde te doen. 

 

 

Gezondheid, Sociale zaken, WMO,  jeugd en jongerenwerk, ouderenbeleid vrijwilligersbeleid, 
sport, cultuur, recreatie, een sterk verenigingsleven 
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Gezondheidsbeleid betekent ook preventie  

 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor is volgens ons het volgende nodig: 

• de gemeente steunt preventiebeleid actief met vroegsignalering en het programma Kansrijke 

Start; 

• er is een eigen gezondheidsbeleid met de focus op de jeugdgezondheidszorg; 

• de gemeente biedt begrijpelijke en goede informatie over gezonde leefstijlen en de hulp die 

hierin te krijgen is. Bijvoorbeeld bij ongewenste eenzaamheid en vervreemding, lichte vragen 

over opvoeding en schulden bij met name jongeren; 

• samen met onze inwoners en met lokale experts werken we aan Positieve Gezondheid.  

Want gezond en gelukkig leven gaat ook over gezond eten, voldoende sociale contacten en 

een prettige dagbesteding. Positieve Gezondheid is een programma van de GGD en valt 

onder het lokale preventieakkoord.  

 

Gezonde zorg  

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg van hun inwoners. Denk aan jeugdzorg, werk 

en inkomen, zorg aan mensen die lang ziek zijn en ouderen. Hierbij willen we geen wachtlijsten en geen 

onnodige kosten. 

Onze ambitie is dat de meest kwetsbare groepen zorg en steun krijgen in onze gemeente. Deze zorg is 

aangepast op wat mensen zelf willen en (nog) kunnen. Want maatwerk zorgt voor goede en slimme zorg.  

Een gezonde leefstijl 

Gezondheid is belangrijk, zeker in deze tijd. En het is meer dan niet ziek zijn. Een gezonde leefstijl maakt 

iedereen gezonder en gelukkiger. Wat is daar volgens ons voor nodig? 

• ideeën en locaties meer op elkaar laten aansluiten.  

Want er zijn volop ideeën om (meer) te bewegen en sporten. En ook zijn er volop 

plekken en mogelijkheden in Etten-Leur waar dit kan.  

• een gezondheidsbeleid ontwikkelen met bewegen en sporten als onderdeel. 

• nog meer samenwerking tussen de gemeente, (sport)verenigingen, bedrijven, scholen, 

ondernemers, GGD en eerstelijns zorgprofessionals.  

Want zo bereiken we nog meer met het lokale preventieakkoord. 

• het sportbeleid koppelen aan het gezondheidsbeleid. 

• een duidelijke visie op gezondheidsbeleid vanuit de gemeente met aandacht voor mens 

en milieu. 

• lef en leiderschap. 

   



Verkiezingsprogramma D66 Etten-Leur 2022-2026 

 

12 
 

Inzetten op zorgpreventie  

D66 wil dat er altijd geld beschikbaar is voor preventie en positieve gezondheid. Want nu ligt de focus 

volgens ons teveel op het oplossen van problemen. We willen praktische gezondheidsprogramma’s 

ontwikkelen en meer en eerder aansluiten bij landelijke gezondheidsplannen. Dit is belangrijk om in de 

toekomst de zorg betaalbaar te houden. En ook in het woonbeleid houden we hier rekening mee.  

 

Ondersteuning van vrijwilligers                                                                                                                           

Etten-Leur heeft een goed vrijwilligersnetwerk, ook als het gaat om zorgtaken. Met subsidies moedigt de 

gemeente dit aan. We kijken of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk kunnen 

doen. Dat doen we in overleg met hen. We kijken of dit via bestaande organisaties kan of via nieuwe 

initiatieven. Het is belangrijk om hierin creatief te zijn want dat geeft het beste resultaat.  

 

Gezond verenigingsleven en cultuur 

Bruisende verenigingen en plaatselijke kunst en cultuur verbinden de inwoners van Etten-Leur met 

elkaar. Wat is daar volgens ons voor nodig? 

• voldoende geld voor actieve verenigingen, lokale kunst en cultuur.  

Want wij vinden dat dit past bij een gezonde gemeentebegroting. En wij zien liever dat de 

gemeente geld uitgeeft aan mensen dan aan asfalt en stenen. 

• ruimte voor verenigingen en clubs om zelf voor (meer) inkomsten te zorgen, bijvoorbeeld door 

o (sport)gebouwen, - zalen en - velden ook door anderen te laten gebruiken; 

o meer met elkaar samen te werken; 

o meer of andere activiteiten te gaan doen. 

• meer mogelijkheden voor bestaande wijkcentra om (financieel) voor zichzelf te zorgen.  

De gemeente biedt hulp voor meer activiteiten en opvang voor jong en oud.  

 

 

Gezond onderwijs                                                                                                                                                  

Gezond onderwijs betekent volgens ons: 

• de schoolbesturen zorgen samen met de gemeente voor gezonde schoolgebouwen. Met extra 

aandacht voor ventilatie en de binnentemperatuur.  

• de plekken buiten school beter gebruiken. De speelpleinen moeten groen(er) en uitdagen tot 

spelen.  

• scholen houden zich bezig met onderwijs en niet met de zorg voor de schoolgebouwen. 

• de gemeente zorgt dat alle leerlingen in Etten-Leur naar school kunnen gaan. Met onderwijs op 

verschillende niveaus en voor verschillende typen leerlingen. En met opvang voor 

hoogbegaafden en leerlingen die meer zorg nodig hebben bijvoorbeeld.  

• bewegingsonderwijs want dat past bij een goed gezondheidsbeleid. Ook schoolzwemmen 

moedigen wij aan.  

• scholen als het middelpunt van de wijk waar ook andere activiteiten gebeuren. 

• achterstanden voorkomen en inhalen. Dat doen we als gemeente samen met partners. En door 

bijvoorbeeld Voor- en Voorschoolse Educatie (VVE) een goede plek te geven in onze gemeente. 

 

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Etten-Leur 2022-2026 

 

13 
 

Jeugd- en jongerenbeleid 

D66 vindt de rol van de jeugdburgemeester belangrijk. Wij zijn ook voor een jeugd/jongerenraad die ons 

gevraagd en ongevraagd advies geeft. Want zo halen we jongeren op een actieve manier bij het 

gemeentebestuur. 

Met sterk jeugd- en jongerenwerk houden we onze jongeren in de maatschappij en hebben minder 

jongeren de zwaardere begeleiding van het jeugdbeleid nodig. Daarom willen we dat jongerenwerkers, 

de jeugdprofessionals, het onderwijs en de jeugd BOA en jeugd(wijk)agent nog beter samenwerken. 

Voor jongeren met problemen is er passende hulp. 

 

Senioren of ouderenbeleid 

• Gezondheid 

Voldoende bewegen en gezond eten en leven zijn belangrijk voor ouderen. Dit moedigen wij 

aan, net als elkaar ontmoeten en samen dingen doen. Want wie gezond is, geniet meer en 

kan actief zijn in onze samenleving. Samen met de ouderenorganisaties en wijkcentra kijken 

we naar de wensen van ouderen. En of die samen met de gemeente zijn waar te maken. 

 

• Wonen 

We moeten de komende jaren voldoende betaalbare levensloopbestendige huizen en 

nultredenwoningen bouwen. Zo kunnen ouderen gemakkelijker verhuizen naar een 

geschikte woning. En komen er meer woningen vrij voor mensen die voor het eerst een huis 

kopen (starters) en voor jonge gezinnen. 

 

Ook steunen wij de ouderen die graag in hun woning willen blijven wonen met goede en 

tijdige informatie. Zodat steeds duidelijk is welke aanpassingen in hun woning mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld wanneer ze slecht ter been worden. Maar ook om ervoor te zorgen dat de 

verduurzaming van hun woning voor hen te doen is. 

 

 
 

 

 

Vrijwilligers zijn de ruggengraad van een gezonde samenleving 
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5.     Werken 

 

D66: Ondernemers die kunnen ondernemen zijn onze 

economische toekomst 

Werkgelegenheid 

Meedoen in de samenleving betekent voldoende banen en mogelijkheden om je te ontwikkelen. Daarom 

zijn nieuwe bedrijven welkom in Etten-Leur. Kleinere bedrijven die groeien zien wij liever dan 

grote, logistieke bedrijven. Want bij deze laatste is vaak maar werk voor relatief weinig mensen. 

Werkgelegenheid betekent ook de juiste mensen vinden voor het werk dat er is. Scholen en bedrijven 

moeten dat goed samen regelen. Door de juiste mensen op te leiden en ze de kans geven op een goede 

toekomst. 

Betaald werk moet mogelijk zijn voor mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De gemeente moet de initiatieven op dit gebied aanmoedigen en hierin waar mogelijk een 

voorbeeld zijn. 

Beginnende bedrijven krijgen wat ons betreft veel ruimte en steun. Want wat we willen is een 

bedrijventerrein met een mix van bedrijven die hun dromen waarmaken.   

Ruimte om te experimenteren en vernieuwen vinden wij belangrijk. Bestaande plannen zoals Etten-Leur 

XL moeten daarom blijven en nieuwe initiatieven steunen wij. 

Innovatie 

Met vernieuwing kan Etten-Leur opvallen in West-Brabant. Plannen hiervoor moeten we ondersteunen 

want zo komen innovatieve bedrijven eerder naar onze gemeente. En het maakt Etten-Leur interessant 

voor andere bedrijven. 

We zijn vóór nieuwe manieren van energiebeheersing en energieopwekking op de bedrijventerreinen. 

Goede voorbeelden kunnen andere bedrijven overhalen om dit ook te gaan doen. 

 

Groen bedrijventerrein 

Goed onderhouden en groene bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Dit past bij 

maatschappelijk ondernemen en een duurzame footprint. Samen met de IKE moeten we hierin stappen 

zetten. 

 

De bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat is belangrijk voor de 

bedrijven en de werknemers. Samen bedenken we goede oplossingen die vooral vernieuwend zijn.  

Economie, iedereen een baan, ruimte voor innovatie, ondernemen 
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Detailhandel 

Het winkelcentrum van Etten-Leur is belangrijk voor alle inwoners en de regio. Daarom kijken we samen 

met de ondernemers hoe we dit leuk en aantrekkelijk kunnen houden. Met verschillende winkels en 

spullen, betaalbare prijzen en met groen. Voor plaatselijke ondernemers moet het mogelijk zijn om een 

winkel in of vlak bij het centrum te hebben. 

 

Ook de wijkcentra Kerkwerve en Van Bergenplein zijn belangrijk. Ze moeten klein blijven met genoeg 

aanbod. Dat bekijken we samen met de ondernemers. 

 

Horeca 

De horeca is belangrijk voor de sfeer en de beleving van ons centrum. In goed overleg moet hiervoor een 

sterk plan komen zodat het centrum leuk is om uit te gaan voor jong en oud. Daarvoor zijn goede ideeën 

nodig. Maar ook dat de terrassen open mogen zijn in alle seizoenen en er ruimte is voor (kleinere) 

evenementen. De horeca kan hierin een rol spelen. Bijvoorbeeld met activiteiten tijdens carnaval in de 

centra van Etten en Leur. Zo blijven deze en andere tradities bewaard.  

 

Toerisme en recreatie                                                                                                                                      

Toerisme en recreatie zijn goed voor de ondernemers in onze gemeente. Van Gogh, Jan Utenhoute en 

het drukkerijmuseum zijn hierbij belangrijk. En ook verbinding en samenwerking om meer mensen naar 

Etten-Leur te trekken.  

Ook de bijzondere natuur in onze gemeente is aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Dit moeten we 

versterken en er moeten in goede samenwerking fiets- en wandelroutes komen. 

Een goed beleidsplan is nodig om toerisme en recreatie verder te ontwikkelen en om de hotels, 

campings, de jachthaven en andere toeristische plekken bekender te maken. Want Etten-Leur en de 

regio hebben veel te bieden. Dat mag bekender worden en ondernemers mogen dit verder uitbouwen. 

D66 is vóór toeristenbelasting. Met dit geld kunnen we de plannen die net genoemd zijn, waarmaken. 
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Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor een prettige samenleving en voor de toeristen die naar Etten-Leur 

komen. We bedoelen dan de musea in onze gemeente maar ook de Nobelaer als kunst- en 

cultuurcentrum en huiskamer van Etten-Leur. Wat ons betreft krijgen zij alle ruimte om kunst en cultuur 

te versterken.  

Kleine kunstinitiatieven krijgen onze steun. Met plekken voor exposities van lokale kunstenaars want zij 

verdienen de aandacht. En we zetten ons in voor een goede kunstroute door Etten-Leur. Want hiermee 

begrijpen we kunst beter en doen we aan kunst- en cultuuronderwijs. 

D66 is nog steeds vóór verkoop van de Van Goghkerk aan de Brabantse Van Gogh stichting. Zij zien de 

waarde van de geschiedenis van Vincent van Gogh en van het kerkgebouw. Daarom zijn wij ervan 

overtuigd dat zij een goede beheerder zijn. 

Er zijn nog meer monumenten van de gemeente die we vroeg of laat willen verkopen. Dit doen we alleen 

als de geschiedenis van deze gebouwen en de waarden bewaard blijven. En ook als de sfeer van het 

gebouw niet verandert. De invulling van de monumenten bepalen we samen. 

 

De agrarische sector 

D66 wil graag dat de landbouw en de veeteelt vernieuwen zodat de keuzes die boeren maken, beter zijn 

voor het milieu. Wij geven hen de ruimte om circulair en duurzaam hun bedrijf te leiden. Samen 

ontwikkelen we een innovatief en duurzaam beleid. We steunen goede initiatieven en helpen 

familiebedrijven zich te ontwikkelen. Want we willen een gevarieerd buitengebied waar de natuur en de 

agrarische ondernemer elkaar versterken.  

Goede plannen zijn nodig voor de boerenbedrijven die vrijkomen. We zien kansen voor minicampings, 

B&B’s en andere kleine recreatieve bestemmingen (zie ook pagina 7). Want dit maakt van Etten-Leur 

een gezonde en aantrekkelijke toeristische gemeente. Vernieuwende oplossingen, bijzondere manieren 

van wonen en kleine bedrijven die passen in het buitengebied, moeten de ruimte krijgen. Zonder dat 

regels dit tegenhouden. 

  
 

 

Heilige huisjes staan goede ontwikkelingen in de weg  
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5.    Regionale samenwerking D66 

 

D66: Etten-Leur is geen eiland en wij werken daarom samen 
 

D66 is een plaatselijke partij die is verbonden met een landelijke partij. Dit betekent dat wij invloed 

hebben op de landelijke, provinciale en regionale politiek. Het maakt ons sterk in vergelijking met een 

aantal andere lokale partijen. Onderwerpen die spelen in de regio, bespreken we met de D66-fracties in 

de andere gemeenten. We stemmen onze inzet op elkaar af en bereiken zo meer.   

 

Samen met de D66 fracties van de andere gemeentes in onze regio zetten wij ons in voor:   

 

1. het spoor. 

We willen dat het spoor veilig blijft. Want het goederenvervoer door de kernen van onze 

gemeenten neemt toe en zorgt voor meer overlast. En ook is er meer vervoer van gevaarlijke 

stoffen over het spoor en daarmee zijn er meer onveilige situaties.  

2. regionale samenwerking/verbonden partijen. 

In al onze gemeenten willen we de democratische controle verbeteren. Want zo houden we grip  

op samenwerkingspartijen zoals de veiigheidsregio, de GGD en de omgevingsdienst. Met gelijke 

voorstellen willen we het werk op het sociale terrein en de jeugdzorg in de regio versterken.  

3. mobiliteit. 

Dat betekent duurzaam openbaar vervoer binnen en tussen de gemeenten in onze regio. Fietsen 

naar het werk en fietsen in de vrije tijd aanmoedigen. De aanleg van snelfietspaden tussen de 

gemeenten in West-Brabant. En zo weinig mogelijk doorgaand verkeer in de woonkernen.  

4. wonen. 

Toekomstgerichte woningen voor jong en oud in de betaalbare (sociale) sector en de 

middendure sector zijn nodig in iedere gemeente. Plannen en voorstellen stemmen we met 

elkaar af. 

5. Klimaat en duurzaamheid. 

Daarbij is goed overleg met elkaar en tussen gemeenten belangrijk. Hier kunnen we regionaal 

het verschil maken door afstemming tussen onze fracties. 

 

 

 
 

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder 

Regionaal, Noord-Brabantse, Nederlandse en Europese verbindingen 
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